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PRENOSNÝ KONEKTOR NA PRENOS ASPOŇ JEDNEJ TEKUTINY
Opis
[0001]

Predložený vynález sa vo všeobecnosti vzťahuje na oblasť vodotesnej

prepravy tekutiny, napríklad plynu, z fixného potrubia do prístroja, ktorý sa otáča s
ohľadom na fixné potrubie alebo na prenos pneumatického tlaku z fixného potrubia
do prístroja, ktorý sa otáča s ohľadom na fixné potrubie. Konkrétnejšie sa toto
zariadenie vzťahuje na prenosný konektor tekutiny alebo pneumatického tlaku z
fixného potrubia do rotačného potrubia.
[0002]

Systémy na prenos pneumatického tlaku z fixného potrubia do

rotačného potrubia sú známe, pričom dutý rotačný výstupný hriadeľ je rotačne
spojený s dutým fixným vstupným hriadeľom a kde je jedno alebo viac kruhových
tesnení nainštalovaných v trvalom kontakte so vstupným hriadeľom aj výstupným
hriadeľom, aby sa zabránilo úniku alebo aby sa obmedzil únik prenášanej tekutiny
alebo tlaku do priestoru medzi týmito dvomi hriadeľmi.
[0003]

Vyššie uvedený doterajší stav techniky má tú nevýhodu, že sa tesnenia

opotrebovávajú v dôsledku klzného trenia medzi vstupnými a výstupnými
hriadeľmi. To zahŕňa potrebu ich pravidelnej výmeny, aby sa zabránilo alebo aby
sa obmedzil únik tekutiny v dôsledku nadmerného opotrebovania, často je to však
spojené s veľmi vysokými nákladmi, v dôsledku nielen nákladov na tesnenia, ktoré
môžu byť samé o sebe vysoké, ale v dôsledku nákladov na pracovnú silu na
demontáž zariadenia, napríklad, náboj kolesa ťažkého vozidla, napríklad kamiónu
alebo kamiónu s návesom.
[0004]

Ďalšou nevýhodou doterajšieho stavu techniky je to, že tesnenia, ktoré

sú v neustálom klznom kontakte so stacionárnym potrubím a/alebo s rotačným
potrubím s ohľadom na stacionárne potrubie, sú podrobené prevádzkovej teplote,
čím sa zhoršuje ich tesniaci výkon. Pri nižších prevádzkových teplotách v
studených prostrediach majú takéto tesnenia tendenciu zvyšovať svoju tvrdosť,
čím sa urýchľuje proces opotrebovania trením a znižuje sa ich schopnosť tesnenia.
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[0005]

Neprítomnosť kontroly opotrebovania takýchto tesnení by mohla

spôsobiť úniky tekutiny, ktorá sa prenáša zo vstupného potrubia do výstupného
potrubia.
[0006]

A navyše, takéto tesnenia majú tendenciu časom tuhnúť, aj keď sa

nepoužívajú, čím sa zhoršuje ich tesniaca schopnosť.
[0007]

Preto

je

technickým

predmetom

tohto

vynálezu

implementácia

konektora na prenos kvapalín, najmä plynu alebo pneumatického tlaku, z fixného
vstupného potrubia do rotačného výstupného potrubia, ktoré bude mať také
charakteristiky, aby sa odstránili nevýhody uvedené s odkazom na doterajší stav
techniky.
[0008]

Konkrétne je predmetom tohto vynálezu poskytnútie konektora na

prenos tekutiny, ktorý eliminuje potrebu častej výmeny tesnení medzi vstupným
potrubím a výstupným potrubím.
[0009]

Ďalším predmetom tohto vynálezu je implementácia konektora na

prenos tekutiny za účelom prenosu veľmi vysokého pneumatického tlaku zo
vstupného potrubia do výstupného potrubia počas ich vzájomnej rotácie.
[0010]

Preferovanou aplikáciou je uvedenie pod tlak a nastavenie tlaku

pneumatík vozidla, pričom vozidlo beží a kolesá sa otáčajú.
[0011]

Tieto a iné predmety sa dosahujú pomocou prenosného konektora

tekutiny alebo pneumatického tlaku z fixného vstupného potrubia do rotačného
výstupného potrubia podľa patentového nároku 1.
[0012]

Niektoré výhodné uskutočnenia sú predmetom jednotlivých patentových

nárokov.
[0013]

Podľa jedného aspektu tohto vynálezu, pri prenosnom konektore

tekutiny alebo na aplikáciu pneumatického tlaku zo vstupného potrubia do
výstupného potrubia, ktoré sa môže otáčať s ohľadom na vstupné potrubie, kde
konektor obsahuje rotačný hriadeľ, ktorý definuje jeho výstupné potrubie, uvedený
rotačný hriadeľ obsahuje tesniaci kotúč radiálne vyčnievajúci z uvedeného
rotačného hriadeľa.

EP 2 826 644

37 202/H

3

[0014]

Tento konektor ďalej obsahuje vkladaciu komoru, do ktorej je tesne

zaistené vstupné potrubie a kde takáto komora vedie do vstupného otvoru
výstupného potrubia.
[0015]

Tento konektor obsahuje prvú sústavu piestu valca, ktorá obsahuje

valec a piest, ktorý sa do tohto valca zasúva, pričom piest má tesniaci povrch
otočený smerom k tesniacemu kotúču a valec je prepojený alebo prepojiteľný
tekutinou s vkladacou komorou.
[0016]

Tento piest je konfigurovaný tak, aby sa selektívne spúšťal medzi

tesniacou polohou, v ktorej je tesniaci povrch v aspoňj vzdialenosti alebo v
kontakte s tesniacim kotúčom, kde je nainštalované tesnenie pre tekutinu medzi
uvedenou vkladacou komorou a uvedeným vstupným otvorom výstupného potrubia
rotačného hriadeľa a netesniacou polohou, v ktorej sa tesniaci povrch posúva preč
od tesniaceho kotúča, kde nie je nainštalované tesnenie na vodu medzi uvedenou
vkladacou

komorou

a

uvedeným

vstupným

otvorom

rotačného

hriadeľa

výstupného potrubia rotačného hriadeľa.
[0017]

V súlade s jedným uskutočnením je valec kruhový valec, ktorý obsahuje

vonkajšiu stenu valca radiálne smerom von z uvedeného tesniaceho kotúča, čo
umožňuje jeho voľnú rotáciu, pričom vnútorná stena valca je koaxiálna s vonkajšou
stenou valca a koncová stena spájajúca uvedenú vonkajšiu stenu valca a uvedenú
vnútornú stenu valca, v ktorej uvedená vonkajšia stena valca, uvedená vnútorná
stena valca a uvedená koncová stena valca definujú priestor kruhového valca
medzi nimi a v ktorom uvedený posuvný piest predstavuje kruhový piest , ktorý sa
posuvne nastaví do priestoru valca a bude sa ovládať zmenou tlaku v tlakovej
komore.
[0018]

V súlade s jedným uskutočnením je vnútorná stena valca valcovitého

tubulárneho tvaru a je konfigurovaná tak, aby prešla cez uvedený rotačný hriadeľ.
[0019]

V súlade s jedným uskutočnením tento konektor obsahuje potrubie

tesniacej tekutiny, ktoré sa dá pripojiť ku zdroju tesniacej tekutiny a otvára sa do
tesniacej komory zadefinovanej tesniacim povrchom piestu a valcom na prenos a
uvedenie pod tlak tesniacej tekutiny v uvedenej tesniacej komore a na poskytnutie
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tesniacej vrstvy alebo filmu tesniacej tekutiny v tesniacom medzipriestore medzi
tesnením piestu a opačným povrchom protitesnenia tesniaceho kotúča.
[0020]

V súlade s jedným uskutočnením má tento piest vztlakový povrch

opačný k uvedenému tesniacemu povrchu, ktorý aspoň čiastočne definuje tlakovú
komoru so vstupom tekutiny ovládaným piestom na ovplyvnenie uvedeného
vztlakového povrchu pre posun piestu smerom ku kotúču medzi uvedenou
netesniacou polohou a uvedenou tesniacou polohou.
[0021]

V súlade s jedným uskutočnením potrubie tesniacej tekutiny komunikuje

s potrubím tekutiny ovládaným piestom a čiastočný prietok uvedenej tekutiny
ovládanej piestom tvorí uvedený tesniaci film.
[0022]

Tento konektor môže výhodne obsahovať externú výstupnú komoru do

valca a oproti vkladacej komore.
[0023]

Výstupná komora môže ďalej obsahovať výstupný otvor konfigurovaný

tak, aby ním prešiel rotačný hriadeľ.
[0024]

Keď je kruhový piest v netesniacej polohe, tesniaci povrch piestu sa

odpojí alebo sa presunie mimo tesniaceho kotúča namontovaného na rotačnom
hriadeli. V takej situácii sa tekutina, po vstupe do pripojovacej komory cez vstupné
potrubie uvoľní a bude unikať medzi rotačný hriadeľ a vstupný otvor, a potom
prejde cez kruhový výrez, a potom cez priestor medzi tesniacim povrchom piestu a
tesniacim kotúčom, a potom prejde medzi tesniacim kotúčom a vonkajšou stenou
valca a napokon sa dostane dopredu únikom medzi rotačným hriadeľom a
výstupným otvorom.
[0025]

Inými slovami, keď sa kruhový piest odpojí alebo posunie mimo

tesniaceho kotúča namontovaného na rotačnom kotúči, neosadí sa žiadne
tesnenie medzi vstupné potrubie a výstupný otvor. Inými slovami, v tejto
konfigurácii neprítomnosti tesnenia tekutina vstupujúca do vstupnej komory
prednostne prechádza cez dráhu opísanú vyššie namiesto výstupného potrubia.
[0026]

Namiesto toho, keď je kruhový piest v tesniacej polohe, v ktorej je

tesniaci povrch v aspoňj vzdialenosti alebo v kontakte s tesniacim kotúčom,
tekutina sa zablokuje pomocou tesnenia medzi kruhovým piestom a tesniacim
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kotúčom, a preto tekutina, po úniku medzi rotačným hriadeľom a vstupným
otvorom v smere spojovacej komory, nedokáže ďalej pokračovať do výstupného
otvoru. Na druhej strane môže takáto tekutina prechádzať cez dutý rotačný hriadeľ,
a teda cez výstupné potrubie.
[0027]

Prostriedky ventilu usporiadané pozdĺž výstupného potrubia môžu

stanoviť prahovú hodnotu tlaku v pripojovacej komore, nad ktorou tekutina
vstupujúca do pripojovacej komory vstúpi do výstupného potrubia.
[0028]

To umožňuje dočasne prerušiť komunikáciu tekutiny medzi pripojovacou

komorou a výstupným otvorom (ku ktorej by došlo v medzipriestore medzi
rotačným hriadeľom a vnútornou tubulárnou časťou a cez kruhový výrez a tesniaci
kotúč), keď chcete prenášať tekutinu alebo pneumatický tlak zo vstupného potrubia
do výstupného potrubia.
[0029]

V tejto situácii sa tlak alebo tekutina, ktoré sa majú preniesť, použijú

prostredníctvom vstupného potrubia do pripojovacej komory, a teda do otvoru
výstupného potrubia tvoreného dutým rotačným hriadeľom, v ktorom takýto otvor
zabezpečuje komunikáciu tekutiny pripojovacej komory s výstupným potrubím.
[0030]

Tekutina alebo pneumatický tlak vo vstupnej komore by mali tendenciu

unikať cez medzipriestor medzi rotačným hriadeľom a valcom smerom k
výstupnému otvoru.
[0031]

Takémuto úniku sa však zabráni alebo sa aspoň značne obmedzí

tesnením medzi kruhovým piestom a tesniacim kotúčom.
[0032]

Len dočasné tesnenie a možnosť ovládania tlaku tesnenia medzi

piestom a tesniacim kotúčom rieši problém opotrebovania trením a umožňuje
vyvinúť extrémne vysoký tlak zo vstupného potrubia smerom k výstupnému
potrubiu.
[0033]

Po prenose požadovaného množstva tekutiny alebo požadovaného

tlaku vo výstupnom potrubí alebo pri použití v smere výstupného potrubia napríklad
v pneumatike sa dá eliminovať neželaný reflux tekutiny cez prostriedky valcov,
napríklad cez kontrolný ventil, v súvislosti s použitím v smere alebo na výstupnom
potrubí.
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[0034]

Takýmto spôsobom teda nie je nevyhnutné neustále udržiavať tlak v

spojovacej komore alebo neustále udržiavať tesnosť medzi piestom a tesniacim
kotúčom.
[0035]

Výhodne konektor podľa tohto vynálezu, okrem toho, že umožňuje

prenos tekutiny zo stacionárneho potrubia do potrubia, ktoré sa môže otáčať s
ohľadom na stacionárne potrubie, podobne umožňuje prenos tekutiny z rotačného
potrubia do stacionárneho potrubia. Inými slovami, zároveň umožňuje aj obrátenú
dráhu.
[0036]

Takýto konektor sa môže napríklad použiť na uvoľnenie tlaku kolesa

počas pohybu vozidla.
[0037]

Ďalej takýto konektor okrem toho, že umožňuje prenos tekutiny zo

vstupného potrubia do výstupného potrubia zároveň umožňuje aj nasávanie plynu
z výstupného potrubia smerom do vstupného potrubia, napríklad na dosiahnutie
vákua vo výstupnom potrubí.
[0038]

Podľa jedného možného uskutočnenia sa môže konektor podľa tohto

vynálezu použiť na získanie tesnenia, ktoré sa bude dočasne vkladať medzi
rotačný hriadeľ a fixnú konštrukciu, ktorá drží rotačný hriadeľ. Napríklad konektor
podľa tohto vynálezu sa môže použiť na dosiahnutie tesnenia medzi osou lopatky
lode alebo plavidla. V takomto prípade os lopatky nahrádza rotačný hriadeľ.
[0039]

Tieto a ostatné vlastnosti a výhody podľa predloženého vynálezu budú

zjavné z pripojených výkresov, ktoré ilustrujú uskutočnenia podľa tohto vynálezu a
spolu so všeobecným opisom a podrobným opisom uskutočnení uvedených nižšie
slúžia na vysvetlenie princípov tohto vynálezu.
[0040]

Obr. 1 je schematický pohľad na prierez konektora na prenos tekutiny

podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu s tesniacou jednotkou valca s piestom.
[0041]

Obr. 2 je schematický pohľad na prierez konektora na prenos tekutiny

v súlade s ďalším uskutočnením podľa tohto vynálezu s dvomi tesniacimi
jednotkami valca s piestom.
[0042]

Obr. 3 znázorňuje konektor podľa tohto vynálezu s dvomi pármi

jednotiek valca a piestu;
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[0043]

Obr. 4 znázorňuje konektor s dvomi jednotkami valca s piestom, ktoré

spolupracujú s dvomi odlišnými tesniacimi kotúčmi;
[0044]

Obr. 5 znázorňuje odlišné uskutočnenie konektora podľa tohto vynálezu

s dvomi jednotkami valca s piestom a dvomi tesniacimi kotúčmi;
[0045]

Obr. 6 ilustruje konektor podľa Obr. 2, ktorý obsahuje potrubie šikmo

prechádzajúce cez kotúč pre presun objemu tekutiny do rotačného hriadeľa;
[0046]

Obr. 7 ilustruje pohľad na prierez ďalšieho uskutočnenia konektora

podľa tohto vynálezu, v ktorom sa tekutina ovládaná piestom spája s tekutinou,
ktorá sa má prenášať medzi vstupným potrubím a výstupným potrubím;
[0047]

Obr. 8 schematicky znázorňuje tlakové zariadenie pneumatiky vozidla s

konektorom podľa tohto vynálezu.
[0048]

S odkazom na Obr. 1 konektor na prenos tekutiny alebo pneumatického

tlaku zo vstupného potrubia 2 do výstupného potrubia 3, ktoré sa môže otáčať s
ohľadom na vstupné potrubie 2, obsahuje rotačný hriadeľ 17, ktorý definuje
výstupné potrubie 3, ktoré má vstupný otvor 70 a definuje rotačnú os (S-S).
[0049]

Rotačný hriadeľ 17 obsahuje tesniaci kotúč 19, ktorý sa tiahne radiálne

s ohľadom na rotačný hriadeľ.
[0050]

Rotačný hriadeľ 17 obsahuje výstupný otvor 3’ vhodný na komunikáciu

výstupného potrubia 3 so spotrebnou jednotkou alebo použitie v smere s ohľadom
na vstupné potrubie 2, napríklad koleso, u ktorého sa musí kontrolovať tlak alebo
akákoľvek spotrebná jednotka, ktorá potrebuje prenášať takúto tekutinu.
[0051]

Konektor obsahuje vkladaciu komoru 5, ktorá vedie smerom k

vstupnému otvoru 70 výstupného potrubia 3, ku ktorému sa dá tesne pripojiť
vstupné potrubie 2.
[0052]

Tento konektor ďalej obsahuje sústavu valca s piestom 100, ktorá

obsahuje valec 9 a piest 21, ktorý sa posúva vo valci 9, kde má piest 21 tesniaci
povrch 22 otočený smerom k tesniacemu kotúču 19 a v ktorom je valec 9 tekutinou
prepojený s vkladacou komorou 5.
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[0053]

Piest 21 je konfigurovaný tak, aby sa selektívne spúšťal medzi

tesniacou polohou medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3 a
netesniacou polohou medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3.
[0054]

V tesniacej polohe je tesniaci povrch 22 v aspoňj vzdialenosti alebo v

kontakte s tesniacim kotúčom 19, čím sa vloží tekutinové tesnenie medzi vkladaciu
komoru 5 a vstupný otvor 70 výstupného potrubia 3 rotačného hriadeľa 17.
[0055]

V netesniacej polohe sa tesniaci povrch 19 posúva mimo alebo sa

odpojí od tesniaceho kotúča 19 odstránením tekutinového tesnenia medzi
vkladacou komorou 5 a vstupným otvorom 70 rotačného hriadeľa výstupného
potrubia 3 rotačného hriadeľa 17.
[0056]

To umožňuje dočasne prerušiť tesnenie v komunikačnej dráhe tekutiny

medzi vkladacou komorou 5 a externým prostredím, keď sa prenos tekutiny alebo
pneumatického tlaku ovláda zo vstupného potrubia 2 do výstupného potrubia 3.
Presnejšie

by

sa

mohla

komunikačná

dráha

tekutiny

vyskytnúť

pozdĺž

medzipriestoru 15 medzi rotačným hriadeľom 17 a vnútornou stenou valca 12 a
medzi tesniacim kotúčom 19 a valcom 9 (Obr. 1).
[0057]

Cez vstupné potrubie 2 sa tlak, ktorý sa má prenášať alebo tekutina,

ktorá sa má prenášať vo vkladacej komore 5 a do vstupného otvoru 70 potrubia 3
sa zavedie do vkladacej komory 5. Tekutina alebo pneumatický tlak vo vkladacej
komore 5 by mali tendenciu unikať cez medzipriestor medzi rotačným hriadeľom
17 a vnútornou stenou valca 12 smerom von. Takejto disperzii sa však zabráni
alebo sa aspoň značne obmedzí vložením tesnenia medzi piest 21 a tesniaci kotúč
19.
[0058]

Tá skutočnosť, že tesnenie je len dočasné a možnosť kontroly tlaku

tesnenia medzi piestom 21 a tesniacim kotúčom 19 (ktorý sa otáča spolu s
rotačným hriadeľom 17 s ohľadom na vonkajší kryt jednotky valca s piestom, ktorá
stojí) rieši problém opotrebovania trením a umožňuje prenos vysokých tlakov zo
vstupného potrubia 2 do výstupného potrubia 3 počas ich vzájomnej rotácie.
[0059]

Po prenose požadovaného množstva tekutiny alebo po dosiahnutí

požadovaného pneumatického tlaku vo výstupnom potrubí 3 pri aplikácii (napríklad
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v pneumatike) v smere výstupného potrubia 3 je možné zabrániť neželanému
refluxu tekutiny cez prostriedky valcov pomocou kontrolného valca, pripojeného k
aplikácii v smere prúdu alebo k výstupnému potrubiu 3. Preto nie je nevyhnutné
trvale udržiavať tlak vo vstupnej komore 5 alebo trvale zachovávať tesnenie medzi
piestom 21 a tesniacim kotúčom 19.
[0060]

Obr. 1 zobrazuje prvé uskutočnenie konektora podľa tohto vynálezu, v

ktorom má rotačný hriadeľ 17, v ktorom sa dosiahne výstupné potrubie 3, prvý
voľný koniec vložený do vkladacej komory 5, v ktorej takýto voľný koniec obsahuje
vstupný otvor 70 výstupného potrubia 3.
[0061]

Takáto konfigurácia konektora podľa tohto vynálezu, zobrazená na Obr.

1, 2, 6, na ktorých má rotačný hriadeľ 17 voľný koniec nastavený vo vkladacej
komore 5 a druhý voľný koniec sa tiahne mimo konektora 1, je obzvlášť vhodná na
prenos pneumatického tlaku alebo tekutiny zo stacionárnej časti stroja do rotačnej
časti stroja alebo z konštrukcie vozidla na koleso s monolaterálnym nábojom.
Takáto konfigurácia je napríklad vhodná na hustenie pneumatiky vozidla, na
hriadeli nápravy, napríklad hriadeli riadiacej nápravy.
[0062]

Prostriedky

ventilov

46

obsahujú

kontrolný

ventil

vhodný

na

otvorenie/zatvorenie vstupného otvoru 70.
[0063]

Podľa možného uskutočnenia sa dá kontrolný ventil 46 ovládať

ovládacím piestom 74, ktorý je vložený na konci prívodného potrubia 2, aby sa dal
natlačiť na ventil 46 tlakom tekutiny vstupujúcej do prívodného potrubia 2.
[0064]

Ovládací piest 74 sa môže ovládať elektricky, napríklad pomocou

solenoidového ventilu, aby sa ovládala aplikácia pneumatického tlaku alebo prenos
tekutiny zo vstupného potrubia 2 do výstupného potrubia 3.
[0065]

Takýmto spôsobom sa kontrolný ventil 46 spustí len po prekročení

prednastaveného tlaku tekutiny alebo na prednastavenom prietoku cez vstupné
potrubie.
[0066]

Inými slovami, prostriedky ventilu 46 sú konfigurované na otvorenie

prechodu tekutiny medzi vkladacou komorou 5 a výstupným potrubím 3 len za
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prednastavených podmienok tlaku a prietoku vstupujúcej tekutiny, konkrétne vtedy,
keď je piest 21 v polohe tesnenia.
[0067]

Ešte inými slovami, prostriedky ventilu 46 sú konfigurované na otvorenie

prechodu tekutiny medzi vkladacou komorou 5 a výstupným potrubím 3 po
prekročení prednastaveného tlakového prahu tekutiny vo vkladacej komore 5 alebo
po prekročení prednastavenej hodnoty rozdielu medzi tlakom vo vkladacej komore
5 a tlakom vo výstupnom potrubí 3.
[0068]

Alternatívne môžu prostriedky ventilu 46 obsahovať elektroventil,

napríklad poháňaný externou ovládacou jednotkou, napríklad za tým účelom, aby
sa umožnil prechod tekutiny z vkladacej komory 5 do výstupného potrubia 3 iba
vtedy, keď je piest 21 v polohe tesnenia.
[0069]

V konektore zobrazenom na Obr. 1 je valec 9 kruhový valec, ktorý

obsahuje vonkajšiu stenu valca 11 nastavenú radiálne s ohľadom na tesniaci kotúč
19, čo umožňuje jeho voľnú rotáciu s ohľadom na valec 9, vnútornú stenu valca 12
koaxiálnu s vonkajšou stenou valca 11, koncovú stenu 13 spájajúcu vonkajšiu
stenu valca 11 s vnútornou stenou valca 12.
[0070]

Vonkajšia stena valca 11, vnútorná stena valca 12 a koncová stena 13,

definujú medzi nimi vnútorný kruhový priestor valca 10.
[0071]

Najmä môže byť posuvný piest 21 kruhovým piestom, ktorý je posuvne

spojený s priestorom valca 10 a ovláda sa zmenou tlaku v tlakovej komore 24.
[0072]

Vnútorná stena valca 12 môže mať valcovitý tubulárny tvar a môže byť

konfigurovaná tak, aby prechádzala cez rotačný hriadeľ 17.
[0073]

Vnútorná stena valca má dĺžku nameranú v smere rovnobežnom s osou

S-S tak, aby sa umožnila voľná rotácia tesniaceho kotúča 19 a rotačného hriadeľa.
[0074]

Vnútorná tubulárna stena valca 12 je konfigurovaná tak, aby sa

umožnila rotácia rotačného hriadeľa 17 vo vnútri. Takáto vnútorná tubulárna stena
je najmä konfigurovaná tak, aby sa ponechal medzipriestor 15 alebo prechod
medzi ňou a rotačným hriadeľom 17.
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[0075]

Valivé ložisko 75 vložené medzi rotačný hriadeľ 17 a vnútornú tubulárnu

stenu valca 12 rotačne drží rotačný hriadeľ 17. Alternatívne sa dá valivé ložisko 75
vložiť medzi rotačný hriadeľ 17 a koncovú stenu 13.
[0076]

Podľa jedného uskutočnenia môže mať vonkajšia stena valca 11

valcovitý tubulárny tvar.
[0077]

Konektor môže obsahovať potrubie tesniacej tekutiny 29, ktoré sa dá

pripojiť k zdroju tesniacej tekutiny 30, napríklad čerpadlu tesniacej tekutiny a otvor
do tesniacej komory 27 definovaný tesniacim povrchom 22 piestu 21, tesniacim
kotúčom 19 pomocou valca 9 na prenos a tlak tesniacej tekutiny do tesniacej
komory 27. Takýmto spôsobom takáto tesniaca tekutina generuje tesniacu vrstvu
alebo film tesniacej tekutiny v tesniacom medzipriestore medzi tesniacim povrchom
22 piestu a opačným povrchom protitesnenia 34 tesniaceho kotúča 19.
[0078]

Takýmto spôsobom sa množstvo tesniacej tekutiny, prechodom cez

tesniace potrubie 29, dostane do tesniacej komory medzi tesniacim povrchom
piestu 22 a povrchom protitesnenia 34 tesniaceho kotúča 19. Takáto tesniaca
tekutina predstavuje napríklad olej s takou viskozitou, že sa vytvorí vrstva tekutiny
medzi tesniacim povrchom piestu, ktorý je stacionárny a povrchom protitesnenia
kotúča 19, ktorý sa namiesto toho otáča. Prítomnosť takejto tesniacej tekutiny v
tesniacej komore bráni tekutine vstúpiť cez vstupné potrubie 2 z úniku vkladacej
komory 5 cez ložisko 75, medzipriestor 15, tesniacu komoru 27, pričom sa takáto
tekutina pretlačí cez jediný dostupný otvor, ktorým je vstupný otvor 70 výstupného
potrubia.
[0079]

Inými slovami, takáto tesniaca tekutina spolupracuje s tlakom vyvíjaným

piestom 21 na kotúč 19, čím sa vytvorí tesnenie medzi piestom 21 a kotúčom 19,
keď je piest 21 v polohe tesnenia.
[0080]

Z tohto dôvodu a ako bude ďalej opísané nižšie, ak chceme dosiahnuť

vynikajúce tesnenie, nebude vždy potrebné nastaviť piest 21 priamo do kontaktu s
tesniacim kotúčom 19, ale piest môže zostať vo vzdialenosti od kotúča 19, ktorá sa
rovná hrúbke tesniacej vrstvy alebo filmu tesniacej tekutiny, ktorá sa vytvorí medzi
tesniacim povrchom 22 piestu 21 a povrchom protitesnenia 34 kotúča.
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[0081]

Výhodne tesniaca vrstva alebo film tesniacej tekutiny vytvorený medzi

tesniacim povrchom 22 piestu 21 a povrchom protitesnenia 34 kotúča 19 umožňuje
vyhnúť sa priamemu kontaktu medzi piestom 21, ktorý je vo všeobecnosti
stacionárny a rotačným kotúčom 19, čím sa eliminuje opotrebovanie klzným trením
medzi nimi.
[0082]

Ak chcete zlepšiť tesnenie medzi tesniacim povrchom 22 piestu 21 a

povrchom protitesnenia 34 kotúča 19, tesniaci povrch 22 piestu a/alebo povrch
protitesnenia 34 kotúča môže mať kruhové podpery 78 okolo rotačnej osi S-S, aby
bol kontakt medzi takýmito povrchmi rovnomernejší.
[0083]

Konkrétne môže byť tesniaci povrch piestu 22 a povrch protitesnenia 34

tvarovaný dodatočne, aby sa zvýšila kontaktná plocha medzi nimi a tým sa zlepšilo
tesnenie.
[0084]

Piest 21 obsahuje aj vztlakovú plochu 23 opačnú k tesniacemu povrchu

22 a takáto vztlaková plocha 23 aspoň čiastočne definuje tlakovú komoru 24 s
prívodom tekutiny 25 ovládaným piestom, čím sa ovplyvní vztlaková plocha 23 pre
posun piestu 21 proti kotúču 19 medzi uvedenou netesniacou polohou a uvedenou
tesniacou polohou.
[0085]

V súlade s jedným uskutočnením zobrazeným na obrázkoch potrubie

tesniacej tekutiny 29 komunikuje s potrubím tekutiny ovládaným piestom 25 a
čiastočný prietok uvedenej tekutiny ovládanej piestom 25 tvorí tesniacu vrstvu
alebo film.
[0086]

V tomto prípade tesniaca tekutina zodpovedá tekutine ovládanej

piestom.
[0087]

V súlade s jedným uskutočnením sa tekutina ovládaná piestom zvolí z

kvapaliny a plynu. Napríklad tekutina ovládaná piestom je kvapalina zvolená z
oleja, napríklad na použitie ako hydraulické ovládanie, maziva, vody. Tekutina
ovládaná piestom by mala prednostne predstavovať kvapalinu, alebo mazivo,
keďže jeho vyššia viskozita umožňuje dosiahnuť lepšie tesnenie medzi vstupným
potrubím a výstupným potrubím, predovšetkým vtedy, keď sa tesniaca tekutina
spája s tekutinou ovládanou piestom. Tekutina s vysokou hustotou a/alebo
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vysokou viskozitou je obzvlášť vhodná na použitie ako tesniaca tekutina, keďže
okrem umožnenia lepšieho tesnenia zároveň umožňuje to, aby sa nezmiešala s
tekutinou, ktorá sa má prevádzať medzi vstupným potrubím a výstupným potrubím.
To však nevylučuje použitie plynu ako tesniacej tekutiny.
[0088]

Vedenie tesniacej tekutiny 29 sa môže tiahnuť rozvetvene aspoň v

jednej časti medzi piestom 21 a kotúčom 19, čo povedie k rôznym bodom tesniacej
komory 27. Takýmto spôsobom sa môže tesniaca tekutina vhodne distribuovať a
vytvárať homogénnu vrstvu tesniacej tekutiny.
[0089]

V súlade s jedným uskutočnením, aspoň piest 22 alebo tesniaci kotúč

19 vytvorí potrubie tesniacej tekutiny 33, ktorého prívod je nastavený radiálne
externe na povrchu tesnenia 22 alebo na povrchu protitesnenia 34 a otvor v
tesniacej komore 27 vytvorí uvedený tesniaci film.
[0090]

Piest 21 je tvarovaný tak, aby bola účinná vztlaková oblasť vztlakovej

plochy piestu 23 väčšia ako účinná vztlaková oblasť tesniaceho povrchu piestu 22,
aby sa dal piest 21 presunúť proti tlaku tesniacej tekutiny v tesniacej polohe.
Takýmto spôsobom sa zabráni tomu, aby tlak tesniacej kvapaliny v tesniacej
komore 27 eliminoval silu posunu piestu 21 do jeho tesniacej polohy.
[0091]

Tá skutočnosť, že tlak tesniacej tekutiny a/alebo tlak tekutiny ovládanej

piestom, ktorá sa má prevádzať medzi vstupným potrubím a výstupným potrubím,
zaisťuje dosiahnutie tesnenia, ktoré zabráni v tesnení únikom tekutiny, ktorá sa má
prevádzať medzi vstupným potrubím a výstupným potrubím aj vtedy, keď je
takouto tekutinou, ktorá sa má prevádzať, plyn.
[0092]

Konektor podľa Obr. 1, 2 a 6 môže obsahovať vychyľovaciu platňu 79

namontovanú na voľnom konci rotačného hriadeľa 17 nastavenú vo vkladacej
komore 5, okolo vstupného otvoru 70 rotačného hriadeľa. Táto vychyľovacia platňa
79 má za účel vychýliť možný reflux tekutiny ovládanej piestom zo vztlakovej
komory 24 do vkladacej komory 5, aby sa zabránilo miešaniu takejto tekutiny
ovládanej piestom s tekutinou vstupujúcou cez vstupné potrubie 2.
[0093]

V prípade, kedy je tekutina ovládaná piestom kvapalinou, napríklad ide

o olej, takáto tekutina sa po refluxe vo vkladacej komore 5 a po vychýlení
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vychyľovacou platňou 79 nasmeruje nadol do vkladacej komory 5 a dostane sa na
zberné miesto 80 vkladacej komory 5.
[0094]

Vkladacia komora 5 môže obsahovať vypúšťací otvor 35 s príslušným

vypúšťacím ventilom 36 na vypúšťanie zvyškovej tekutiny vytvorenej tekutinou
ovládanou piestom, ktorá unikla do vkladacej komory 5 alebo časťou tekutiny,
ktorá sa má previesť zo vstupného potrubia 2 do výstupného potrubia 3, ktorá
unikla do vkladacej komory 5 cez medzipriestor 15 alebo kvapaliny časťou
tekutiny/kvapaliny, ktorá sa má previesť zo vstupného potrubia 2 do výstupného
potrubia 3, ktorá sa dostala do vkladacej komory cez vstupný otvor 70 výstupného
potrubia 3 alebo ktorá zostala vo vkladacej komore 5 po skončení prenosu
tekutiny.
[0095]

Vypúšťací ventil 36 sa môže automaticky ovládať kontrolnými

prostriedkami ventilu, napríklad ovládačom ovládaným hladinou kvapaliny 37,
napríklad plavákovým spínačom.
[0096]

Vypúšťacie elektrické čerpadlo 38 (zobrazené na Obr. 6) sa môže

poskytnúť za účelom odstránenia takejto zvyškovej tekutiny do nádrže na tekutinu
39. Takáto nádrž môže byť pripojená k recirkulačnému okruhu, ktorý privádza
takúto zvyškovú tekutinu naspäť do potrubia tekutiny ovládajúcej piest 25 alebo do
potrubia tesniacej tekutiny 25, napríklad pomocou čerpadla na tesniacu tekutinu
30.
[0097]

Podľa jedného uskutočnenia, napríklad podľa Obr. 6 môže tento

konektor obsahovať spätné potrubie 89 konfigurované tak, aby umožnilo návrat
tekutiny z výstupného potrubia 3 do nádrže s tekutinou 39, aby sa vytvoril uzavretý
okruh tekutiny. Takéto použitie sa ukazuje byť veľmi užitočné, napríklad v tom
prípade, kedy sa implementuje okruh tekutiny v kolese, napríklad na ohrievanie
alebo chladenie kolesa počas pohybu vozidla.
[0098]

V súlade s jedným uskutočnením spätné potrubie 89 obsahuje výstup

89", ktorý vedie do výstupnej komory 7, aby sa uvedená tekutina viedla do
uvedenej výstupnej komory 7 a aby sa následne dostala do čerpadla 38, ktoré ju
prečerpá do nádrže 39.
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[0099]

V súlade s jedným uskutočnením môže piest 21 obsahovať vnútorné a

vonkajšie kruhové tesnenia 26 umiestnené v medzipriestore medzi piestom 21 a
vnútornou stenou valca 12 a vonkajšou stenou valca 11 za účelom hermetickej
izolácie tlakovej komory 24 z tesniacej komory 27, ktorú definuje najmä tesniaci
povrch 22 piestu 21, rotačný hriadeľ 17, tesniaci kotúč 19 a valec 9.
[0100]

Piest 21 sa môže zablokovať, aby sa neotáčal s ohľadom na valec 9

alebo prípadne piest 21 sa môže otáčať s ohľadom na valec 9. V oboch prípadoch
kruhové tesnenia 26 nepodliehajú treniu a opotrebovaniu trvale, ale len vtedy, keď
sa piest 21 dočasne pohybuje s ohľadom na valec 9.
[0101]

V súlade s ďalším uskutočnením môže piest 21 obsahovať aspoň jedno

predné kruhové tesnenie 28 (zobrazené na Obr. 6) umiestnené na tesniacom
povrchu 22, ktoré sa tiahne okolo rotačného hriadeľa 17 a je vhodné na tesnú
inštaláciu tesniaceho kotúča 19 vtedy, keď je piest 21 v tesniacej polohe. A
zároveň, toto aspoň jedno predné tesnenie 28, nepodlieha trvalému opotrebovaniu
trením, ale len počas tesnenia.
[0102]

V uskutočnení, v ktorom sa piest 21 voľne pohybuje spolu s tesniacim

kotúčom 19 vo valci 9, je aspoň jedno predné tesnenie 28 takmer staticky
namáhané.
[0103]

V uskutočnení, v ktorom sa piest 21 neotáča spolu s tesniacim kotúčom

19 vo valci 9, aspoň jedno predné tesnenie 28 podlieha opotrebovaniu trením len
vtedy, keď je piest 21 v polohe tesnenia.
[0104]

V takom prípade tento konektor obsahuje aspoň jeden posuvný

inštalačný prvok 42, 43, ktorý umožňuje piestu 21 posúvať sa s ohľadom na valec
9 pozdĺž osi rotácie S-S, ale bráni piestu 21 otáčať sa s ohľadom na valec 9 okolo
osi rotácie S-S.
[0105]

Napríklad posuvná inštalácia predstavuje vyčnievajúci prvok 42, ktorý je

súčasťou valca 9 a je posuvne nainštalovaný na príslušný slot v pieste 21 v smere
rovnobežnom s osou rotácie S-S (zobrazená napríklad na Obr. 1, 2, 3, 4, 5).
[0106]

Podľa

jedného

uskutočnenia

sa

môže

aspoň

jedno

tesnenie

nainštalovať na tesniaci povrch kotúča 34 (nezobrazené). Konkrétne, takéto aspoň
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jedno predné tesnenie na tesniacom povrchu kotúča môže byť prítomné spolu so,
alebo ako náhrada predného tesnenia 28 v pieste 21.
[0107]

Konkrétne by predné tesnenia 28 nemuseli byť potrebné v prípade, že je

tesniaci film postačujúci na vytvorenie tesnenia za prevádzkových podmienok.
[0108]

V takomto prípade sa dosiahne významná výhoda, a síce že nebude

potrebné meniť takéto tesnenia, čím sa znížia náklady na údržbu konektora.
[0109]

V súlade s jedným uskutočnením zobrazeným na Obr. 1 môže konektor

1 obsahovať elektrický konektor 81, ktorý obsahuje stacionárnu časť 82 s ohľadom
na vstupné potrubie 2 a rotačnú časť 83, ktorá je súčasťou rotačného hriadeľa 17,
kde stacionárna časť 82 elektricky komunikuje s rotačnou časťou 83. Rôzne dĺžky
elektrických alebo elektronických okruhov sa môžu pripojiť k stacionárnej časti 82 a
rotačnej časti 83. Napríklad sa takýto elektrický konektor môže pripojiť k zdroju
elektrického napätia a/alebo elektrickej centrálnej jednotke, ktorá je súčasťou
vstupného potrubia 2 a snímačom alebo spotrebným jednotkám, ktoré sú súčasťou
výstupného potrubia 3, namontovaným napríklad na kolese vozidla, ktoré je
pripojené k rotačnému hriadeľu 17.
[0110]

Rotačná časť 83 sa môže pripojiť k spotrebnej jednotke kolesa,

napríklad cez kábel 84.
[0111]

Stacionárna časť 82 a rotačná časť 83 môžu byť elektricky spojené cez

posuvné kontakty alebo cez elektromagnetické alebo indukčné magnetické
kontakty.
[0112]

V súlade s druhým uskutočnením, zobrazeným na Obr. 2, sú dve

sústavy valca s piestom 100 nainštalované na dvoch opačných stranách
tesniaceho kotúča 19 a sú adaptované tak, aby sa vložili do tesniacej sústavy s
tesniacim kotúčom 19 na oboch stranách tesniaceho kotúča 19, čím sa vytvoria
dve tesniace bariéry na prerušenie komunikácie tekutiny medzi vstupným potrubím
2 a výstupným potrubím 3.
[0113]

Každá sústava valca s piestom 100 z tohto uskutočnenia môže mať

rovnaké vlastnosti ako vyššie opísaná sústava valca s piestom.
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[0114]

V konektore z tohto druhého uskutočnenia sú dva kruhové piesty 21

posuvne vložené vo valci 9 na opačných stranách tesniaceho kotúča 19 a každý
piest 21 definuje tlakovú komoru 24 spolu s valcom 9.
[0115]

Vedenie tekutiny ovládajúcej piest 25 alebo dve nezávislé potrubia

tekutiny ovládajúcej piest 25 vedú do vztlakových komôr 24, na uvedenie
vztlakových komôr 24 pod tlak, aby sa piesty 21 nastavili na obe strany v tesniacej
sústave pomocou tesniaceho kotúča 19, čím sa vytvoria dve tesniace bariéry pre
selektívne prerušenie alebo otvorenie komunikácie tekutiny medzi vkladacou
komorou 5 a výstupným potrubím 3.
[0116]

Konektor 1, znázornený na Obr. 2, môže obsahovať výstupnú komoru 7,

nastavenú na opačnej strane sústavy valca s piestom 100 s ohľadom na vkladaciu
komoru 5. Konkrétne takáto výstupná komora 7 prechádza cez vstup a výstup z
rotačného hriadeľa 17 a je vhodná na zachytávanie zvyškovej tekutiny, ktorá môže
unikať cez výstupný priechod 14 sústavy valca s piestom 100 umiestnenej na boku
oproti sústave valca s piestom umiestnenej v blízkosti prvého voľného konca 84
rotačného hriadeľa 17.
[0117]

V súlade s ďalším uskutočnením (Obr. 2, 6) rotačný hriadeľ 17 definuje

vnútorné pomocné potrubie 48, ktoré je oddelené od výstupného potrubia 3 a ktoré
má otvor vedúci do tesniacej komory 27 valca 9 na prenos tesniacej tekutiny z
tesniacej komory 27 do výstupného portu 88 tesniacej tekutiny mimo rotačného
hriadeľa 17 (napríklad na dodanie mazacieho oleja alebo tesniacej tekutiny do
pneumatiky, ktorá má byť pod tlakom) alebo na dodanie tesniacej kvapaliny do
tesniacej komory 27 viacerých valcov 9 cez rovnaký rotačný hriadeľ 17.
[0118]

Podľa ďalšieho uskutočnenia zobrazeného na Obr. 3 sú dva páry sústav

valca s piestom 100 podľa opisu vyššie namontované pozdĺž rovnakého rotačného
hriadeľa 17, v ktorom je zadefinované výstupné potrubie 3.
[0119]

Takéto uskutočnenie je obzvlášť výhodné v prípade, že rotačný hriadeľ

17 predstavuje os vozidla, spája dve opačné kolesá vozidla, najmä v prípade osi
pri hnacích kolesách.
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[0120]

Toto uskutočnenie sa líši od uskutočnení z predchádzajúcich obrázkov

tým, že vkladacia komora 5 je vložená medzi dva páry sústav valca s piestom 100.
Pokiaľ ide o uskutočnenia opísané v predchádzajúcich obrázkoch, vkladacia
komora 5 je tesne pripojená k vstupnému potrubiu 2 a vedie do vstupného otvoru
70 výstupného potrubia 3. Preto sa vstupné potrubie 2 aj vstupný otvor 70
výstupného potrubia nachádzajú medzi dvomi pármi sústav valca s piestom 100.
[0121]

Na Obr. 3 sú znázornené aj elastické pružné prostriedky 120, ktoré sú

vhodné na elastické pripojenie konektora 1 podľa tohto vynálezu alebo konkrétne
príklad 4 obsahujúci konektor na pevnej konštrukcii, napríklad na vozidle.
[0122]

Obr. 4 znázorňuje uskutočnenie konektora podľa tohto vynálezu, ktorý

obsahuje dve sústavy valca s piestom namontované na rovnakom rotačnom
hriadeli 17.
[0123]

Každá jednotka valca s piestom je implementovaná podľa vlastností

konektora z Obr. 1.
[0124]

Vkladacia komora 5 je uložená medzi dvomi sústavami valca s piestom

100, konkrétne vhodne vzájomne usporiadanými. Vkladacia komora 5 sa dá tesne
spojiť so vstupným potrubím 2 a vedie do vstupného otvoru 70 výstupného vodiča
3. Preto sa vstupné potrubie 2 aj vstupný otvor 70 výstupného potrubia nachádzajú
medzi dvomi sústavami valca s piestom 100, ktoré tvorí vždy jeden piest 21 a
jeden tesniaci kotúč 19.
[0125]

Možné uskutočnenie konektora 1 podľa tohto vynálezu je znázornené

napríklad, avšak bez obmedzenia, na Obr. 5, na ktorom sú namontované dve
sústavy valca s piestom na rovnakom rotačnom hriadeli 17. Dve sústavy valca s
piestom 100 sú namontované vhodne na sebe. Konkrétne má vstupné potrubie 2
dva rôzne výstupy, pričom každý z uvedených výstupov je nastavený na vztlakovú
komoru 24 uloženú medzi každým z uvedených výstupov a vztlakovou plochou 23
príslušného uvedeného piestu 21. Preto sa vkladacie potrubie 2 rozdeľuje na dve
opačné vetvy, ktoré sa tiahnu rovnobežne s rotačnou osou S-S rotačného hriadeľa
17, každý z nich do príslušného piestu 21.
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[0126]

Vztlaková plocha 23 každého z dvoch piestov 21 sa dá zadefinovať

dutinou 23’, ktorá sa dosiahne v pieste. Uvedená dutina má napríklad valcovitý
alebo tubulárny tvar.
[0127]

Vstupné potrubie 2 vedie do uvedenej dutiny 23’ a obsahuje koncovú

vetvu 25’, 25" aspoň čiastočne posuvne nastavenú na dutine 23’ a tiahnucu sa
rovnobežne s rotačnou osou S-S tak, aby sa mohol piest 21 voľne posúvať po
rotačnej osi S-S.
[0128]

Tesnenie 26’ sa môže vložiť najmä medzi koncovú vetvu 25’, 25" a

dutinu 23’.
[0129]

Výhodne dutina 23’ spolu s koncovou vetvou 25’, 25" vytvorí vztlakovú

komoru 24, ktorá zatlačí piest 21 na tesniaci kotúč 19.
[0130]

Alternatívne dutina 23’ spolu s koncovou vetvou 25’, 25" a tesnením 26’

vytvorí vztlakovú komoru 24, ktorá zatlačí piest 21 na tesniaci kotúč 19.
[0131]

V príklade znázornenom na tomto obrázku sa nachádzajú dva odlišné

valcové piesty 21 a dva odlišné tesniace kotúče 19, v ktorých sú piesty 21
usporiadané v stredovej oblasti konektora, pričom kotúče 19 sú usporiadané na
opačných stranách s ohľadom na uvedenú stredovú oblasť. Keď tlak v tlakových
komorách 24 prekročí prahovú hodnotu, piesty 21 sa pohybujú axiálne od seba
smerom von od konektora, a teda smerom ku kotúčom 19.
[0132]

V príklade znázornenom na Obr. 5 sú vytvorené dve tesniace bariéry

medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3.
[0133]

Môže sa poskytnúť oporný prvok 13’, ktorý obsahuje tubulárnu časť 13"

s opačnými koncami konfigurovanými tak, aby sa dali posuvne spájať s dutinami
23’ piestov.
[0134]

Podľa jedného uskutočnenia sa vstupné potrubie 2 vytvorí v uvedenom

opornom prvku 13’. Ďalej sa vkladacia komora 5 vloží medzi vstupné potrubie 2 a
výstupné potrubie 3 cez otvor 70’ vo vstupnom potrubí 2, ktoré zabezpečuje
komunikáciu tekutiny vstupného potrubia 2 s vkladacou komorou 5.
[0135]

Prostriedky ventilu 64 sú usporiadané na tomto otvore 70’ a sú

konfigurované na otvorenie prechodu tekutiny zo vstupného potrubia 2 do
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výstupného potrubia 3 až po tom, keď piesty 21 dokončia svoj pohyb smerom do
príslušných tesniacich kotúčov 19, a teda len vtedy, keď sa piesty dostanú do
polohy tesnenia.
[0136]

Prostriedky ventilu 64 obsahujú typicky uzatvorený kontrolný ventil.

Takýto ventil sa udržuje zatvorený na základe pružnosti pružiny 64’. Keď tlak
tekutiny vo vstupnom potrubí 2 prekročí pružnú reakciu pružiny 64’ ventilu 64,
tekutina otvorí ventil 64 a prúdi do výstupného potrubia 3.
[0137]

Nastavením alebo výberom elastickej sily pružiny 64’ tak, aby sa ventil

64 otvoril až po tom, keď piesty dosiahnu polohu tesnenia, sa nastaví automatický
systém, ktorý implementuje prenos tekutiny zo vstupného potrubia 2 do
výstupného potrubia 3 len vtedy, keď sa vytvorilo tesnenie medzi nimi.
[0138]

Obr. 6 znázorňuje alternatívne uskutočnenie z Obr. 2 a zobrazuje

konektor 1 s dvomi jednotkami valca s piestom 100 vhodnými na opačné strany na
tom istom tesniacom kotúči 19. Uskutočnenie z Obr. 6 sa líši od uskutočnenia z
Obr. 2 prítomnosťou potrubia tesniacej tekutiny 33, ktoré prechádza cez tesniaci
kotúč 33, ktorý sa tiahne šikmo s ohľadom na rotačnú os SS medzi radiálnou
vonkajšou polohou kotúča a sekundárnym potrubím 48 v rotačnom hriadeli 17,
ktoré nasmeruje vztlakovú tekutinu smerom do spotrebnej jednotky, ktorá je
súčasťou výstupného potrubia 3.
[0139]

Podľa jedného uskutočnenia, napríklad znázorneného na Obr. 6, je

lopatka 41 vytvorená pozdĺž vonkajšieho okraja tesniaceho kotúča19, takže keď sa
rotačný hriadeľ 17 otáča s ohľadom na valec 9 vo vopred stanovenom smere,
pumpuje tesniacu tekutinu alebo tekutinu ovládanú piestom proti úniku cez
medzipriestor medzi rotačným hriadeľom a koncovou stenou 13.
[0140]

Podľa uskutočnenia znázorneného na Obr. 6 môže konektor 1

obsahovať lopatku 47 spojenú s rotačným hriadeľom 17 vhodnú na generovanie
prietoku vzduchu oproti úniku tekutiny smerom von zo vztlakovej komory 24
smerom von cez medzipriestor 14.
[0141]

Podľa jedného uskutočnenia, napríklad znázorneného na Obr. 6 môže

mať tesniaci kotúč 19 povlak s nízkym trením 45, ktorý tvorí tesniaci povrch piestu
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21 a/alebo tvorí protipovrch rotačného kotúča 19. Takýmto povlakom je napríklad
PTFE povlak používaný na uvedený tesniaci povrch 22 alebo uvedený povrch
protitesnenia 34 alebo vo vymeniteľných platniach PTFE, ktoré sú frontálne
zaistené k uvedenému piestu 21 a/alebo uvedenému rotačnému kotúču 19.
[0142]

Konektor 1 opísaný vyššie z pohľadu technických vlastností bude teraz

opísaný z pohľadu jeho prevádzky.
[0143]

V pokojovom stave, teda keď nie je vhodné tesniace spojenie medzi

vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3, piest alebo piesty 21 sú v
netesniacej polohe. Rotačný hriadeľ 17 sa otáča voľne a nevytvorí sa žiadny
kontakt medzi tesniacim kotúčom 19 a piestmi 21.
[0144]

Na druhej strane, keď chcete implementovať tesniace spojenie medzi

vstupné potrubie 2 a výstupné potrubie 3, napríklad za účelom nahustenia
pneumatiky vozidla počas chodu vozidla, tekutina ovládaná piestom bude pod
tlakom, kým sa piesty 21 nedostanú vpred proti tesniacemu kotúču 19. Zároveň v
tých uskutočneniach, v ktorých sa nachádza, je tesniaca tekutina pod tlakom, čo
môže, ale nemusí byť rovnaká tekutina ovládaná piestom, ktorá generuje vrstvu
tekutiny medzi tesniacim povrchom 22 piestu 21 a povrchom protitesnenia
rotačného kotúča 19. Takýmto spôsobom sa generuje vodotesné tesnenie medzi
vkladacou komorou 5 a výstupným potrubím 3. V tomto bode je prechod medzi
vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3 otvorený, napríklad pomocou ventilu
46.
[0145]

Je teda možné prevádzať tekutinu zo vstupného potrubia 2 do

výstupného potrubia 3, ktoré sa otáča s ohľadom na vstupné potrubie 2, pričom je
implementované dočasné tesnenie.
[0146]

V súlade s ďalším uskutočnením konektora 1, napríklad znázorneným

na Obr. 7, sa vkladacia komora 5 nachádza na uvedenej vnútornej stene valca 12
a piest 21 je dutý a má tvar pohára s vnútornou dutinou 71, ktorá je posuvne
spojená mimo uvedenej vnútornej steny valca 12 tak, aby pri zvýšení tlaku vo
vkladacej komore 5 sa piest 21 natlačil na tesniaci kotúč 19.
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[0147]

V súlade s jedným uskutočnením piest 21 obsahuje druhý kontrolný

ventil 146 namontovaný na časti hlavy 73 vhodnej na otvorenie prechodu tekutiny
cez uvedenú časť hlavy 73 medzi vkladacou komorou 5 a vstupným potrubím 70
vo výstupnom potrubí 3.
[0148]

V súlade s jedným uskutočnením je druhý kontrolný ventil 146

namontovaný na uvedenom ventile 46 a uvedený druhý ventil 146 sa dá spúšťať
pri tlaku vo vkladacej komore 5, ktorý je vyšší ako hodnota potrebná na posun
piestu tak, aby uvedený druhý ventil otvoril prechod pre tekutinu len vtedy, keď je
piest v uvedenej polohe tesnenia.
[0149]

Takýmto spôsobom, keď sa tlak tekutiny vo vkladacej komore 5 zvýši,

druhý ventil 146 zostane zatvorený, kým nedosiahne prednastavenú hodnotu tlaku.
Keď je ventil 146 zatvorený, tlak tekutiny, ktorá tlačí na vztlakový povrch 23 piestu
pohybuje piestom 21, ktorý sa posúva smerom k tesniacemu kotúču 19. Keď sa
piest 21 dostal na tesniaci kotúč 19, postup takéhoto piestu sa zastaví tesniacim
kotúčom 19. Keď sa ďalej zvyšuje tlak tekutiny na vztlakový povrch 23 piestu 21 a
keď sa zvyšuje tlak vo vkladacej komore 5 na vnútornej stene valca 12, takýto tlak
dosiahne hodnotu tlaku, nad ktorou sa ventil 146 otvorí. Takýto ventil 146 je
konfigurovaný tak, aby keď je piest 21 v polohe tesnenia, keď sa ventil 146 otvára,
spustí sa aj otvorenie ventilu 46. Takýmto spôsobom sa otvorí prechod tekutiny
medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3.
[0150]

Ventil 146 je ventil, ktorý sa otvorí vtedy, keď tlak, ktorému je

podrobený, prekročí elastickú silu vyvíjanú expanznou pružinou 146’ v takomto
ventile 146. Tým sa ventil 146 otvorí až po prekročení prednastavenej hodnoty
tlaku vo vkladacej komore.
[0151]

V tomto prípade zároveň konektor 1 otvorí prechod medzi vstupným

potrubím 2 a výstupným 3 len vtedy, keď je piest 21 v polohe tesnenia.
[0152]

V tomto prípade zároveň konektor 1 automaticky otvorí prechod tekutiny

medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3.
[0153]

Podľa jedného uskutočnenia sa môže spätná pružina 147 umiestniť

medzi piest 21 a valec 9, konkrétne medzi piest 21 a stenu 113, ktorá je rotačne
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spojená s rotačným hriadeľom 17, aby sa piest 21 odsunul z polohy tesnenia do
netesniacej polohy alebo pokojovej polohy.
[0154]

Príklad použitia konektora medzi vstupným potrubím a výstupným

potrubím, ktorý sa môže otáčať s ohľadom na vstupné potrubie, je uvedený na
Obr. 8.
[0155]

Konkrétne sa môže konektor používať na nastavenie požadovaného

tlaku alebo na natlakovanie

alebo nahustenie pneumatiky namontovanej na

vozidle počas chodu vozidla. Preto toto zariadenie umožňuje vyhnúť sa zastaveniu
vozidla, pričom sa pripojí zdroj vzduchu pod tlakom k pneumatike a takýmto
spôsobom sa vykoná natlakovanie.
[0156]

Zariadenie 300 na natlakovanie pneumatiky počas záberu vozidla s

takouto pneumatikou môže obsahovať zdroj vzduchu pod tlakom 201, napríklad
nádrž na vzduch pod tlakom pripojenú k ventilátoru vzduchu pod tlakom 202.
Výmenník vzduchu pod tlakom 203 sa môže nachádzať medzi zdrojom vzduchu
pod tlakom 4 a vstupným potrubím 2, napríklad za účelom kontroly tlaku vo
vstupnom potrubí 2 napríklad na vytvorenie tesnenia a na následné otvorenie
prechodu medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3. V prípade, že si
konektor 1 vyžaduje tekutinu ovládanú piestom, ktorá je iná ako tekutina, ktorá sa
bude prevádzať a medzi vstupným potrubím 2 a výstupným potrubím 3, napríklad
takouto tekutinou ovládanou piestom je hydraulický olej, poskytne sa tlakové
čerpadlo 204 na uvedenie takejto tekutiny pod tlak. Tlakové čerpadlo 204 by sa
dalo pripojiť k nádrži na tekutinu na ovládanie piestom 205, kde je takáto nádrž 205
napríklad pripojená proti tlakovému čerpadlu 204. Tlakové čerpadlo 204 je
pripojené k potrubiu tekutiny ovládacej piestom 25 konektora 1 tak, aby sa posunul
piest 21 a vytvoril tesnenie. Medzi tlakovým čerpadlom 204 a konektorom 1 môže
byť vložený výmenník 208 tekutiny ovládanej piestom, ktorý nastaví tlak pre
spustenie piestu alebo piestov 21. Výmenník 203 a výmenník 208 môžu byť
nastavené podľa schematického znázornenia zobrazeného na Obr. 8. Centrálna
riadiaca jednotka 207, napríklad výpočtová jednotka, môže ovládať výmenník 203
a/alebo 208. Ovládacia jednotka 207, ako aj čerpadlá a výmenník, môžu byť
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napríklad, nie však nevyhnutne, napájané z externých zdrojov elektriny cez
potrubia 210.
[0157]

Výmenník môže mať napríklad, nie však nevyhnutne, výstupné potrubia

tekutiny 211, 212 na napájanie ostatných spotrebných jednotiek.
[0158]

Konektor 1 a zariadenie 300 môžu byť namontované na už existujúcom

vozidle a môžu modifikovať takéto vozidlo. Pri veľkých komerčných vozidlách, ako
je napríklad nákladné vozidlo alebo nákladné vozidlo s návesom sú v podstate
prítomné zariadenia na poskytnutie vzduchu pod tlakom aj zariadenie na
poskytnutie oleja pod tlakom na spúšťanie hydraulických piestov.
[0159]

Časť zariadenia, ktorá obsahuje tlakové čerpadlo 204 na uvedenie

tekutiny ovládanej piestom pod tlak, nemusí byť prítomná v prípade, že sa tekutina
ovládaná piestom zhoduje s tekutinou, ktorá sa má prevádzať medzi vstupným
potrubím a výstupným potrubím, ako je to na uskutočneniach z Obr. 5, 7.
[0160]

Tento vynález sa môže vzťahovať aj na vozidlo, ktoré obsahuje takýto

konektor 1 a takéto zariadenie 300 na natlakovanie.
[0161]

V súlade s možným uskutočnením je rotačný hriadeľ 17 oporným

hriadeľom lopatky na pohon, napríklad obojživelného prostriedku, lode alebo
ponorky. V takomto prípade je tesnenie implementované len dočasne ovládaním
piestu 21 proti rotačnému kotúču, napríklad len vtedy, keď si to vyžaduje dočasné
ponorenie, zatiaľ čo je tesnenie deaktivované, keď sa nepožaduje, čo umožní
ochrániť tesnenia, ak sú prítomné, alebo mechanické diely pri dočasnom posune.
Takéto zariadenie sa môže použiť aj na implementáciu tesnenia medzi os kolesa
obojživelného prostriedku.
[0162]

Inými slovami, podľa jedného uskutočnenia, sa výstupné potrubie 3

nahradí hriadeľom alebo osou lopatky na pohon dopravného prostriedku,
konkrétne obojživelného prostriedku, a vstupné potrubie 2 sa nahradí opornou
konštrukciou uvedeného dopravného prostriedku.
[0163]

Spomedzi

jednotlivých

výhod

tohto

vynálezu

môžeme

uviesť

nasledujúce výhody.
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[0164]

Ovládanie konektora môže byť plne automatické a môže sa dať

konfigurovať tak, aby k tesneniu dochádzalo len vedy, keď sa prekročia
prednastavené hodnoty vo vstupnom potrubí alebo po prekročení rozdielu tlaku
medzi vstupným potrubím a výstupným potrubím.
[0165]

Konfigurácia takéhoto konektora môže prebiehať pomocou výberu

konštánt pružnosti pružín prostriedku ventilu 46 a/alebo kontrolného ventilu 146.
[0166]

V prípade použitia na bežiacej pneumatike, ak je pneumatika

prepichnutá, neustále vypúšťanie tlaku vzduchu z pneumatiky by sa mohlo
zhodovať s alebo presahovať prúd vzduchu vychádzajúci z otvoru, čím sa zabráni
tomu, aby sa pneumatika vyfúkla skôr, ako príde vozidlo do cieľa.
[0167]

Ovládaním prúdu vzduchu do pneumatiky počas jazdy sa môže

optimalizovať opotrebovanie tejto pneumatiky a zároveň sa môže ušetriť palivo na
základe optimálnej hladiny tlaku v pneumatike. Takýmto spôsobom sa dá nastaviť
tlak v pneumatike aj podľa hmotnosti vozidla.
[0168]

Konektor podľa tohto vynálezu môže byť namontovaný na konštrukciu

vozidla, čím sa zabráni potrebe výmeny konektora pri výmene kolesa.
[0169]

Podľa vyššie uvedených preferovaných uskutočnení tohto zariadenia

odborníci v tomto odbore za účelom splnenia stanovených, špecifických
požiadaviek, dokážu vykonať množstvo zmien, úprav a výmen prvkov za iné
rovnako funkčné prvky bez toho, aby vyšli z rozsahu nasledujúcich nárokov.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Konektor (1) na prenos aspoň jednej tekutiny alebo na aplikáciu pneumatického
tlaku zo vstupného potrubia (2) do výstupného potrubia (3), ktoré sa môže otáčať s
ohľadom na vstupné potrubie (2), v ktorom konektor (1) obsahuje:
- rotačný hriadeľ (17), ktorý definuje výstupné potrubie (3), ktoré má vstupný otvor
(70), pričom uvedený rotačný hriadeľ (17) definuje rotačnú os (SS) a obsahuje
tesniaci kotúč (19), ktorý sa tiahne radiálne z uvedeného rotačného hriadeľa (17);
- vkladacia komora (5), do ktorej sa dá tesne zaistiť uvedené vstupné potrubie (2),
pričom uvedená vkladacia komora (5) vedie do uvedeného vstupného otvoru (70)
výstupného potrubia (3);
- aspoň jedna prvá sústava valca s piestom (100), ktorá obsahuje valec (9) a piest
(21), ktorý sa zasúva do uvedeného valca (9), pričom uvedený piest (21) má
tesniaci povrch (22) orientovaný na tesniaci kotúč (19) a uvedený valec (9) je
fluidne prepojený alebo prepojiteľný s uvedenou vkladacou komorou (5);
uvedený piest (21) je konfigurovaný na selektívne ovládanie medzi:
polohou tesnenia, kde je tesniaci povrch (22) v aspoňj vzdialenosti alebo v
kontakte s tesniacim kotúčom (19) tak, aby sa vytvorila tesná dráha tekutiny medzi
uvedenou vkladacou komorou (5) a uvedeným vstupným otvorom (70) výstupného
potrubia (3), aby tekutina neprechádzala cez priestor medzi tesniacim povrchom
piestu (22) a tesniacim kotúčom (19) a aby sa tekutina tlačila z vkladacej komory
(5) do výstupného potrubia (3), a teda zo vstupného potrubia (2) do výstupného
potrubia (3),
a netesniacou polohou, kde sa tesniaci povrch (19) posúva mimo tesniaceho
kotúča (19) tak, aby sa vytvorila netesná dráha tekutiny medzi uvedenou
EP 2 826 644
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vkladacou komorou (5) a uvedeným vstupným otvorom (70) výstupného potrubia
(3), pričom tekutina bude voľne prechádzať cez priestor medzi tesniacim povrchom
piestu (22) a tesniacim kotúčom (19) namiesto toho, aby sa tlačila z vkladacej
komory (5) do vstupného otvoru (70) výstupného potrubia (3), a teda medzi
vstupným potrubím (2) a výstupným potrubím (3).
2. Konektor (1) podľa patentového nároku 1, ktorý obsahuje potrubie tesniacej
tekutiny (29) pripojiteľné k zdroju tesniacej tekutiny (30) a otvor do tesniacej
komory (27) aspoň čiastočne definovaný tesniacim povrchom (22) piestu (21) a
opačným povrchom protitesnenia (34) tesniaceho kotúča (19), na prenos a
uvedenie tesniacej tekutiny pod tlak v uvedenej tesniacej komore (27) a na
vytvorenie tesniacej vrstvy alebo filmu tesniacej tekutiny medzi uvedeným
tesniacim povrchom (22) piestu (3) a uvedeným povrchom protitesnenia (34)
kotúča (19).
3. Konektor podľa patentového nároku 1 alebo 2, v ktorom má uvedený piest (21)
má vztlakový povrch (23) opačný k uvedenému tesniacemu povrchu (22), v ktorom
uvedený vztlakový povrch (23) aspoň čiastočne definuje tlakovú komoru (24) s
prívodom tekutiny ovládanej piestom (25) za účelom ovplyvnenia uvedeného
vztlakového povrchu (23) pre posun piestu (21) smerom ku kotúču (19) medzi
uvedenou netesniacou polohou a uvedenou polohou tesnenia;
kde uvedené potrubie tesniacej tekutiny (29) komunikuje s potrubím tekutiny
ovládanej piestom (25) a čiastočný prietok uvedenej tekutiny ovládanej piestom
(25) vytvorí uvedený tesniaci film.
4. Konektor (1) podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov, kde je
piest (21) tvarovaný tak, aby bola účinná vztlaková oblasť vztlakovej plochy piestu
(23) väčšia ako účinná vztlaková oblasť tesniaceho povrchu piestu (22), aby sa dal
piest (21) presunúť proti tlaku tesniacej tekutiny v tesniacej polohe.
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5. Konektor (1) podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov, kde
aspoň piest (22) alebo tesniaci kotúč (19) vytvorí alebo obsahuje potrubie tesniacej
tekutiny (33), ktorého prívod je nastavený radiálne externe na povrchu tesnenia 22
alebo na povrchu protitesnenia (34) a otvor v tesniacej komore (27) vytvorí
uvedený tesniaci film.
6. Konektor podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov, kde je
uvedený valec (9) kruhový valec, ktorý obsahuje vonkajšiu stenu valca (11)
usporiadanú radiálne smerom von z uvedeného tesniaceho kotúča (19), čo
umožňuje jeho voľnú rotáciu, pričom vnútorná stena valca (12) je koaxiálna s
vonkajšou stenou valca (11) a koncová stena (13) spájajúca uvedenú vonkajšiu
stenu valca (11) a uvedenú vnútornú stenu valca (12), v ktorej uvedená vonkajšia
stena valca (11), uvedená vnútorná stena valca (12) a uvedená koncová stena
valca (13) definujú priestor kruhového valca (10) medzi nimi ;
a v ktorom uvedený posuvný piest (21) predstavuje kruhový piest, ktorý sa
posuvne nastaví do priestoru valca (10) a bude sa ovládať zmenou tlaku v tlakovej
komore (24).
7. Konektor podľa patentového nároku 6, kde je uvedená vnútorná stena valca (12)
valcovitého tubulárneho tvaru a je konfigurovaná tak, aby prešla cez uvedený
rotačný hriadeľ (17).
8. Konektor podľa aspoň jedného z predchádzajúcich patentových nárokov, kde
uvedené výstupné potrubie (3) obsahuje prostriedky ventilu (46) konfigurované na
otvorenie prechodu tekutiny medzi uvedenou vkladacou komorou (5) a uvedeným
výstupným potrubím (3), keď je uvedený piest (21) v polohe tesnenia.
9. Konektor podľa patentového nároku 8, kde uvedené prostriedky ventilu (46) sú
konfigurované na otvorenie prechodu tekutiny medzi vkladacou komorou (5) a
výstupným potrubím (3) po prekročení prednastaveného tlakového prahu tekutiny
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vo vkladacej komore (5) alebo po prekročení prednastavenej hodnoty rozdielu
medzi tlakom vo vkladacej komore (5) a tlakom vo výstupnom potrubí (3).
10. Konektor podľa aspoň jedného z predchádzajúcich patentových nárokov, ktorý
obsahuje aspoň jednu ďalšiu zostavu valca s piestom (100) konfigurovanú ako
prvá sústava valca s piestom (100’), kde uvedený piest (21) uvedenej prvej sústavy
valca s piestom (100) a uvedený piest (21) uvedenej druhej jednotky valca s
piestom (100’) sú umiestnené na dvoch opačných stranách tesniaceho kotúča (19)
a dajú sa tesne nainštalovať na tesniaci kotúč (19) na oboch stranách tesniaceho
kotúča (19), čím sa vytvoria aspoň dve tesniace bariéry na prerušenie komunikácie
tekutiny medzi vstupným potrubím (2) a výstupným potrubím (3).
11. Konektor (1) podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov, kde
rotačný hriadeľ (17) definuje vnútorné pomocné potrubie (48), oddelené od
výstupného potrubia (3) a má otvor, ktorý sa otvára do tesniacej komory (27) valca
(9).
12. Konektor (1) podľa patentového nároku 6, kde sa vkladacia komora (5)
nachádza v na uvedenej vnútornej stene valca (12) a piest (21) je dutý a má tvar
pohára s vnútornou dutinou (71), ktorá je posuvne spojená mimo uvedenej
vnútornej steny valca (12) tak, aby, keď sa tlak vo vkladacej komore (5) zvyšuje,
piest (21) sa natlačil na tesniaci kotúč (19).
13. Konektor (1) podľa patentového nároku 12, kde piest (21) obsahuje druhý
kontrolný ventil (146) namontovaný na časti hlavy (73) vhodný na otvorenie
prechodu tekutiny cez uvedenú časť hlavy (73) medzi vkladacou komorou (5) a
vstupným otvorom (70) vo výstupnom potrubí (3) alebo aj vtedy, keď je uvedený
druhý kontrolný ventil (146) namontovaný na uvedenom ventile (46) a uvedený
druhý ventil (146) sa dá ovládať pri tlaku vo vkladacej komore (5) vyššom ako je
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tlak potrebný na posun piestu tak, aby uvedený druhý ventil otvoril prechod pre
tekutinu len vtedy, keď je piest v uvedenej tesniacej polohe.
14. Vozidlo, ktoré spočíva aspoň na dvoch kolesách s nafukovateľnými
pneumatikami (215), kde uvedené vozidlo obsahuje konektor (1) zadefinovaný
aspoň v jednom z predchádzajúcich patentových nárokov, kde je vstupné potrubie
(2) pripojené k zdroju vzduchu pod tlakom (201) vo vozidle a uvedené výstupné
potrubie (3) sa dá pripojiť k vnútornej časti uvedenej nafukovateľnej pneumatiky
(215) a uvedený rotačný hriadeľ (17) sa zhoduje s osou kolesa vozidla alebo s
nábojom kolesa vozidla.
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