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Zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny a sedadlová jednotka s nastaviteľnou chrbtovou
opierkou s plynovou pružinou a takým zariadením
Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Tento vynález sa týka zariadenia na aktiváciu plynovej pružiny s ovládacím zariadením,
s ovládacím orgánom účinne spojeným s ovládacím zariadením a pôsobiacim priamo na koncový
spúšťač plynovej pružiny, pričom ovládací orgán je vyhotovený ako pákové usporiadanie, ktoré
znižuje alebo násobí silu a/alebo dráhu, pričom jedna z pák, aktivačná páka, tlačí priamo na
spúšťač, pričom ovládacie zariadenie má elektromagnetickú jednotku, ktorá je prostredníctvom
napájacieho zdroja napájaná elektrickou energiou a aktivovateľná cez spínaciu jednotku, pričom
je k dispozícii riadiace zariadenie, ktoré je aktivovateľné cez spínaciu jednotku a ktoré aktivuje
elektromagnetickú jednotku v závislosti od signálu spínacej jednotky, pričom ovládanie
magnetickej jednotky je realizované tak, že pre daný časový interval sa generuje fáza prebudenia
magnetickej jednotky so zvýšeným napätím a následná udržiavacia fáza so zníženým napätím.
[0002] Tento vynález sa ďalej týka sedadlovej jednotky s nastaviteľnou chrbtovou opierkou
(„backrest recline“) s takýmto zariadením a usporiadaním s viacerými sedadlovými jednotkami,
z ktorých každá má takéto zariadenie.
STAV TECHNIKY
[0003] Plynové pružiny sú známe z praxe v najrozmanitejších formách uskutočnenia. Mnoho
plynových pružín zahrnuje integrovanú sústavu ventilov, ktorými možno plynovú pružinu v
ľubovoľnej polohe plynulo zaaretovať, resp. zablokovať. Piest je pritom utesnený na tlakovom
potrubí a oddeľuje od seba dve plynové komory. Keď je ventil uzavretý, je plynová pružina
zaaretovaná a umožňuje zablokovanie v požadovanej polohe. Aktiváciou spúšťača, ktorý je
obvykle navrhnutý ako spúšťacia páka, sa ventil otvorí a plynová pružina sa tak dá plynule
polohovať. Rýchlosť vysunutia a tlmenia sa dá meniť pomocou voľby dýzy v pieste.
[0004] Plynové pružiny tohoto druhu sa uplatňujú rôznymi spôsobmi. Z praxe je veľmi známe
používanie týchto plynových pružín pri stoličkách k písacím stolom. Podobne možno pomocou
plynových pružín nastavovať sedadlá v automobiloch alebo v lietadlách alebo pohybovať
časťami solárií. Taktiež je možné pomocou plynových pružín výškovo nastavovať písacie stoly.
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[0005] V prípade plynových pružín známych z praxe je nutný ovládací orgán, ktorý je funkčne
spojený s ovládacím zariadením a pôsobí priamo na spúšťač uložený na koncovej strane plynovej
pružiny. Napríklad pri stoličkách k písacím stolom sa používajú ovládacie orgány, ktoré sú
vytvorené vo forme jednoduchých pák, ktoré obvykle koncovou oblasťou priamo tlačia na
spúšťač. Takéto uskutočnenie ovládacieho orgánu má enormnú nevýhodu, že na aktiváciu
plynovej pružiny sú potrebné značné sily. Okrem toho je ešte ďalšou nevýhodou, že aktiváciu je
obťažné dávkovať, takže regulácia rýchlosti plynovej pružiny pri značných spúšťacích silách nie
je prakticky možná.
[0006] Z EP 0 907 842 B1 je známe zariadenie obdobného druhu na aktiváciu plynovej pružiny
vyššie uvedeného typu. Ovládací orgán známeho zariadenia zahrnuje okrem aktivačnej páky ešte
dve ďalšie páky, ktoré sú spolu s aktivačnou pákou výkyvne spojené. Ako ovládacie zariadenie
sa používa bowdenové lano. Okrem toho odhaľuje toto známe zariadenie alternatívu, kedy
ovládacie zariadenie pôsobí na ovládací orgán cez magnet, resp. elektricky pracujúci zdvíhací
alebo tlakový magnet.
[0007] Ďalej sú z DE 197 16 720 A1 a z EP 1 328 738 B1 známe ďalšie zariadenia na aktiváciu
plynovej pružiny, pri ktorých sa taktiež používa pákový mechanizmus. V zariadení známom z
DE 197 16 720 A1 sú prítomné dve páky, ktoré spolupôsobia cez kontaktnú oblasť. Účinné
spojenie medzi pákami je realizované buď cez ozubenie, alebo susediace trecie plochy.
Zariadenie podľa EP 1 328 738 B1 je navrhnuté tak, aby kontaktná oblasť a/alebo ovládacia páka
pákového mechanizmu mali voľne sa otáčajúce koliesko alebo guľu na presunutie k ovládaciemu
priestoru a/alebo kontaktnej oblasti.
[0008] WO 2015/010673 A2 zverejňuje ďalšiu možnosť uskutočnenia zariadenia na aktiváciu
plynovej pružiny, ktoré sa vyznačuje tým, že na kryte je prvá pripájacia jednotka na pripojenie
ovládacieho zariadenia, ktoré prebieha v podstate rovnobežne s pozdĺžnym smerom plynovej
pružiny, a je druhá pripájacia jednotka, ktorá prebieha v podstate priečne k pozdĺžnemu smeru
plynovej pružiny.
[0009] V US 5 090 770 A je opísaný sedací nábytok, ktorý má zariadenie na nastavenie výšky
sedadla s pružinovým prvkom, ktorý zasahuje oba sedacie diely nastaviteľné proti sebe,
vytvoreným ako pružina so stlačenou kvapalinou, a s aretačným zariadením na uvoľniteľné,
spätne odpružené pružné upevnenie oboch častí sedadla v danej zvolenej polohe nastavenia. V
tomto prípade sa pre aretačné zariadenie používa elektrický ovládací prvok, ktorý je zapojený do
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obsluhovateľného elektrického riadenia pre najmenej jedno nastavenie sedadla, pričom
elektrický ovládací prvok je vytvorený ako zdvíhací magnet.
[0010] GB 2 138 102 A zobrazuje sedadlo vozidla s pneumatickým uložením pružín. Pritom sa
používajú senzory na určenie polohy, ktoré sa aktivujú magnetom podľa pohybu sedadla.
OPIS VYNÁLEZU
[0011] Vychádzajúc z uvedeného stavu techniky je úlohou tohoto vynálezu, resp. technickým
problémom, vytvoriť alebo modifikovať zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny vyššie
uvedeného typu, ktoré je možné používať za rôznych geometrických priestorových podmienok
okolitých komponentov, ktoré možno ekonomicky vyrobiť, ktoré zaisťuje dlhodobé spoľahlivé
fungovanie, ktoré je navrhnutá priestorovo úsporne a ktoré je variabilne prispôsobiteľné
príslušným požiadavkám a taktiež spĺňa zvýšené bezpečnostné požiadavky.
[0012] Tento vynález má ďalej úlohu udať sedadlo s nastaviteľnou chrbtovou opierkou („backrest
recline“), resp. usporiadanie sedadlových jednotiek, ktoré majú vysoký bezpečnostný štandard a
umožňujú priestorovo úsporné usporiadanie.
[0013] Zariadenie podľa vynálezu na aktiváciu plynovej pružiny je dané znakmi nezávislého
nároku 1. Výhodné uskutočnenia a modifikácie sú predmetom nárokov, ktoré sú priamo alebo
nepriamo závislé od nezávislého nároku 1.
[0014] Sedadlová jednotka, resp. usporiadanie sedadlových jednotiek je dané znakmi nárokov
11, 12, resp. 13.
[0015] Zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že riadiace zariadenie je vytvorené tak, aby
trvanie časového intervalu fázy prebudenia a/alebo výška napätia v časovom intervale fázy
prebudenia a/alebo výška napätia vo fáze udržiavacej, ktorá nasleduje po fáze prebudenia, bola
pevne stanoviteľná alebo - v závislosti od prípadu použitia - variabilne programovateľná.
[0016] Uskutočnením riadiaceho zariadenia podľa vynálezu je zaručené trvalo spoľahlivé
fungovanie, pričom sily potrebné na obsluhu plynovej pružiny možno jednoducho generovať a
implementovať, ďalšie mechanické súčasti ako bowden môžu byť vynechané a žiaduce
dávkovanie potrebných síl na vygenerovanie požadovanej funkcie možno vykonať bez
akýchkoľvek problémov.
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[0017] V praktických prípadoch, keď je k dispozícii veľký počet zariadení, napríklad v
usporiadaní sedadiel v kabíne lietadla, a keď je k dispozícii napájanie energiou s nepríliš
vysokými kapacitami, môže byť výhodné nastaviť dĺžku časového intervalu fázy prebudenia na
niekoľko milisekúnd, napríklad menej než 10 milisekúnd, aby sa zabránilo prebudeniu napájania
energiou. V iných prípadoch použitia a v závislosti od kapacít napájania elektrinou a od použitých
magnetických jednotiek možno stanoviť omnoho dlhšiu dobu trvania. Na tento účel je riadiace
zariadenie navrhnuté tak, aby mohol byť tento časový interval optimálne prispôsobený
príslušnému prípadu použitia.
[0018] V praktických aplikáciách je napätie v časovom intervale fázy prebudenia napríklad 6,
12, 18, 24 alebo 28 voltov a napätie v udržiavacej fáze, ktorá nasleduje po fáze prebudenia 6
voltov. Jedná sa však iba o príklady údajov vo voltoch, ktoré vyplývajú z praktických testov.
Údaje vo voltoch sa môžu od vyššie uvedených údajov odchyľovať smerom hore i dole v
závislosti od účelu použitia, existujúcej elektrickej siete a použitých magnetických jednotiek.
[0019] Aby sa predišlo preťaženiu elektrickej siete pri aktivovaní plynovej pružiny, najmä v
prítomnosti niekoľkých zariadení, vyznačuje sa obzvlášť výhodné uskutočnenie tým, že
zariadenie má prvú elektrickú vyrovnávaciu skladovaciu jednotku a/alebo druhú, od zariadenia
oddelenú a na zdroj napätia pripojenú vyrovnávaciu skladovaciu jednotku, z ktorej si ovládacie
zariadenie počas aktivácie fázy prebudenia aspoň čiastočne alebo úplne vyžiada elektrickú
energiu pre magnetickúu jednotku.
[0020] Elektrická vyrovnávacia skladovacia jednotka je výhodne konštruovaná ako kondenzátor
alebo akumulátor, čo zaisťuje ekonomickú výrobu, trvale spoľahlivú funkčnosť a jednoduchú
obsluhu.
[0021] Použitie druhej vyrovnávacej skladovacej jednotky, ktorá má obzvlášť vysokú kapacitu,
je obzvlášť výhodné vtedy, keď je k dispozícii vysoký počet zariadení na aktiváciu plynovej
pružiny ako napríklad v usporiadaní sedadiel v lietadlách, autobusoch, vlakoch alebo na
trajektoch a keď nie je k dispozícii elektrická sieť s nie príliš vysokými kapacitami, takže je pri
súčasnej aktivácii mnohých zariadení k dispozícii dostatok energie.
[0022] Vzhľadom na konštrukčnú realizáciu sa výhodný, kompaktný variant uskutočnenia, ktorý
vyžaduje málo miesta, vyznačuje tým, že elektromagnetická jednotka je vytvorená ako lineárna
zdvíhacia magnetická jednotka s dutým cievkovým telesom a telesom kotvy, ktoré je uložené
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pozdĺžne posuvne do dutého cievkového telesa, pričom teleso kotvy je napojené cez ovládací
člen pomocou pákového mechanizmu ovládacieho orgánu.
[0023] Spoľahlivá funkcia zariadenie je podľa obzvlášť výhodného uskutočnenia zaistená tak, že
je k dispozícii elastická jednotka, najmä pružinová jednotka, pri ktorej účinku je k dispozícii
pozdĺžne posuvné teleso kotvy.
[0024] V tejto konštrukčnej fáze uskutočnenia je vo výhodnom konštrukčnom uskutočnení
ovládací člen vytvorený ako lano.
[0025] Pružná jednotka môže byť vytvorená napríklad ako tlačná pružina. V tomto prípade
podporuje magnetickú jednotku v stave aktivácie do tej miery, že na pákový mechanizmus
pôsobia okrem magnetickej sily naviac aj pružinové sily tlačnej pružiny.
[0026] Za účelom ochrany zariadenia pred vplyvmi okolitého prostredia, znečistením a
poškodením sa obzvlášť výhodné uskutočnenie modifikácie vyznačuje tým, že je k dispozícii
kryt ovládacieho zariadenia, v ktorom je usporiadané riadiace zariadenie a magnetická jednotka
a prípadne i pružinová jednotka a ovládací člen, posledný uvedený aspoň čiastočne.
[0027] Z hľadiska predmontáže obzvlášť výhodný a kompaktný konštrukčný variant
uskutočnenia sa vyznačuje tým, že kryt ovládacieho zariadenia je spojený s krytom ovládacieho
orgánu a ovládací člen vyčnieva dovnútra do krytu a je pripojený na ovládaciu páku pákového
mechanizmu, pričom kryt ovládacieho zariadenia je vytvorený ako dutý profil, najmä valcový
dutý profil, s pripájacou krytkou na hornej strane.
[0028] Kryt ovládacieho zariadenia môže byť taktiež vzdialený od krytu ovládacieho orgánu,
takže sa použije predĺžený ovládací člen. Pretože je ovládací člen výhodne vytvorený ako pružné
lano, môže byť usporiadanie krytu prispôsobené príslušným priestorovým podmienkam v polohe,
do ktorej má byť montovaný.
[0029] Obzvlášť výhodné uskutočnenie známeho ovládacieho orgánu v spojení s
elektromagnetickou jednotkou v rámci ovládacieho zariadenia sa vyznačuje tým, že aktivačná
páka na jednom konci sa výkyvne otáča okolo prvej stacionárnej osi otáčania a na svojom druhom
konci je výkyvne spojená s druhou pákou - spájacou pákou -, spájacia páka je na inom konci
otočná pomocou tretej páky - ovládacej páky a že ovládacia páka je na jednom konci výkyvne
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otočná okolo druhej stacionárnej osi otáčania a na svojom druhom konci účinne spojená s
ovládacím zariadením.
[0030] Sedadlová jednotka, resp. usporiadanie niekoľkých sedadlových jednotiek sa vyznačuje
tým, že je k dispozícii zariadenie podľa vynálezu na aktiváciu plynovej pružiny a samostatná
de/aktivačná jednotka, ktorá je v komunikačnom spojení so zariadením podľa vynálezu a
pomocou ktorej je de-, resp. aktivovateľné napájanie energiou a že každá sedadlová jednotka je
v komunikačnom spojení s centrálnou de-/aktivačnou jednotkou.
[0031] Tým, že možno aktivovať, resp. deaktivovať napájanie energiou každého zariadenia
nezávisle od spínacej jednotky cez de-/aktivačnú jednotku, sú splnené zvýšené požiadavky na
bezpečnosť. Tým možno napríklad vylúčiť, že užívateľ môže nastaviť chrbtovú opierku sedadla
v situáciách, keď to nie je dovolené, napríklad vo fáze vzletu alebo pristávania lietadla.
Usporiadanie sedadiel v lietadlách má značný ekonomický význam. Až doposiaľ sa v priestore
núdzových východov vyžaduje väčšia vzdialenosť radu sedadiel, aby sa poskytol dostatočný
priestor i v takomto prípade núdze, keď cestujúci v tomto priestore neprípustne vysunie chrbtovú
opierku sedadla. Cestujúci sú síce požiadaní, aby pri vzlete alebo pristátí uviedli chrbtovú opierku
do zvislej polohy, čo je taktiež kontrolované letuškami, avšak existuje riziko, že cestujúci vráti
chrbtovú opierku po vykonaní kontroly späť do vysunutej pozície, pričom sa práve v núdzovom
únikovom priestore obmedzí priestorová požiadavka. K vzniku tohoto bezpečnostného rizika
nedochádza vďaka sedadlovej jednotke podľa vynálezu, resp. usporiadaním sedadiel v spojení s
centrálnou de-/aktivačnou jednotkou, kedy je možné zdroj napätia jednotlivých zariadení
centrálne deaktivovať. V tomto ohľade je možné zmenšiť odstup sedadiel v priestore núdzových
východov, pretože už nie je riziko neprípustného vysunutia chrbtovej opierky vo fáze vzletu a
pristávania, čím možno usporiadať viac sedadlových jednotiek do vnútornej kabíny lietadla, čo
výrazne zvyšuje ekonomickosť prevádzky.
[0032] Ďalšie formy uskutočnenia a výhody vynálezu vyplývajú zo znakov, ktoré sú ďalej
vymenované v nárokoch, ako aj z nižšie uvedených príkladov uskutočnenia. Znaky týchto
nárokov možno akýmkoľvek spôsobom kombinovať, pokiaľ sa zjavne vzájomne nevylučujú.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0033] Vynález, rovnako ako výhodné formy uskutočnenia a ich modifikácie sú opísané a
podrobnejšie vysvetlené v nasledujúcich príkladoch uvedených na výkresoch. Znaky uvedené v
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opise a výkresoch možno aplikovať jednotlivo samotné alebo viaceré z nich v akejkoľvek
kombinácii podľa vynálezu. Sú zobrazené:
Obr. 1 schematický pozdĺžny rez zariadením na aktiváciu plynovej pružiny s ovládacím orgánom
s pákovým mechanizmom a s ovládacím zariadením, ktoré má elektromagnetickú
jednotku a riadiace zariadenie, v pozdĺžnom reze v aktivovanom stave,
Obr. 2 schematický prierez zariadenia podľa Obr. 1,
Obr. 3 schematický pozdĺžny rez zariadením na aktiváciu plynovej pružiny s ovládacím orgánom
s pákovým mechanizmom a s ovládacím zariadením, ktoré má elektromagnetickú
jednotku a riadiace zariadenie, v pozdĺžnom reze v neaktivovanom stave,
Obr. 4 schematický prierez zariadenia podľa Obr. 3,
Obr. 5 silne schematické zobrazenie rezu sedadlovou jednotkou s chrbtovou opierkou
nastaviteľnou pôsobením plynovej pružiny so zariadením na aktiváciu plynovej pružiny
a
Obr. 6 schematický pohľad zhora na výrez sedadlového usporiadania s niekoľkými sedadlovými
jednotkami podľa Obr. 5 a centrálnou de-/aktivačnou jednotkou.
SPÔSOBY USKUTOČNENIA VYNÁLEZU
[0034] Na obrázkoch 1 až 4 je znázornené zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny 1, pričom
plynová pružina 1 je zobrazená iba na konci a obrázky 1 a 2 ukazujú zariadenie 10 v aktivovanom
stave a obrázky 3 a 4 ukazujú zariadenie 10 v neaktivovanom stave.
[0035] Zariadenie 10 má ovládacie zariadenie 2 a ovládací orgán 4 účinne spojený s ovládacím
zariadením 2, pôsobiaci priamo na koncový spúšťač 3 plynovej pružiny 1. Ovládací orgán 4 je
vyhotovený ako pákové usporiadanie 5, ktoré znižuje alebo násobí silu a/alebo dráhu, pričom
jedna z pák, takzvaná aktivačná páka 6, tlačí priamo na spúšťač 3. Aktivačná páka 6 je na jednom
konci otočne uložená okolo druhej stacionárnej osi 7 otáčania a na svojom druhom konci výkyvne
spojená s druhou pákou, takzvanou spájacou pákou 8 na jej konci. Spájacia páka 8 je na svojom
druhom konci výkyvná pomocou tretej páky, takzvanej ovládacej páky 9. Ovládacia páka 9 je na
jednom svojom konci výkyvne otočná okolo prvej stacionárnej osi 11 otáčania a na svojom
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druhom konci účinne spojená s ovládacím zariadením 2. Tento mechanizmus 5 je známy z EP 0
907 842 B1.
[0036] Pomer úsekov páky na jednej strane aktivačnej páky 6 medzi stacionárnou druhou osou 7
otáčania a spúšťačom 8, ako aj medzi spúšťačom 3 a výkyvným spojením so spájacou pákou 8 a
na druhej strane ovládacou pákou 9 medzi stacionárnou prvou osou 11 otáčania a výkyvným
spojením so spájacou pákou 8, ako aj medzi výkyvným spojením so spájacou pákou 8 a voľným
koncom, resp. účinným spojením s ovládacím zariadením 2 určuje mieru zníženia alebo
násobenia sily.
[0037] Ovládací orgán 4 lícuje s plynovou pružinou 1. Ovládací orgán 4 je podriadený v kryte
20.
[0038] Ovládacie zariadenie 2 má valcovitý kryt 36 ovládacieho zariadenia, ktorý má na hornej
strane pripojenú pripájaciu krytku 38, ktorá sa zužuje v dvoch stupňoch a je pripojená ku krytu
20.
[0039]Vo vnútri krytu 36 ovládacieho zariadenia je usporiadaná elektromagnetická jednotka 30,
ktorá je tvorená zdvíhacím magnetom, s dutým cievkovým telesom 32, v ktorého vnútornej
dutine je usporiadané teleso 34 kotvy pozdĺžne posuvne v pozdĺžnom smere L.
[0040] Na hornej strane je na telese 34 kotvy k dispozícii páková jednotka 48, vo vnútri ktorej je
napojený ovládací člen 22, ktorá je vedená cez pripájaciu krytku 38 smerom von a napojená vo
vnútri krytu 20 na ovládaciu páku 9 pákového mechanizmu 5. Ovládací člen 22 je vytvorený ako
lano.
[0041] Na teleso 24 kotvy účinkuje pružinová jednotka 24, ktorá je v príklade uskutočnenia
vytvorená ako tlačná pružina. Pružinová jednotka 24 sa opiera na jednej strane o teleso 34 kotvy
a na druhej strane na protiľahlom konci na ostenie pripájacej krytky 38, ktoré vyčnieva dovnútra.
[0042] Páková jednotka 48 je uložená na spodnej strane zaisťovacej jednotky 44 hriadeľa, ktorá
je zase uložená na gumovom krúžku 46 na účely tlmenia.
[0043] Pod magnetickou jednotkou 30 sa vo vnútri krytu 36 ovládacieho zariadenia nachádza
riadiace zariadenie 40, ktoré účinkuje na elektromagnetickú jednotku 30 cez napájací kábel 42,
pričom tento napájací kábel 42 vedie taktiež k elektrickému napájaniu, ktoré sa nachádza v
exteriéri.
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[0044] Riadiace zariadenie 40 sa aktivuje cez spínaciu jednotku 60 schematicky zobrazenú na
Obr. 1.
[0045] Súčasne je na Obr. 1 schematicky zobrazená centrálna de-/aktivačná jednotka 80,
pomocou ktorej sa podľa potreby de-/aktivuje zdroj napätia zariadenia 10.
[0046] Riadiace zariadenie 40 sa aktivuje pomocou spínacej jednotky 60 a samo aktivuje
elektromagnetickú jednotku 30. Pritom je riadiace zariadenie 40 v zobrazenom príklade
uskutočnenia navrhnuté tak, aby riadilo magnetickú jednotku 30 po dobu napríklad 5 ms s 20 V
(fáza prebudenia) a potom napätie spadlo na 6 V (udržiavacia fáza). Tým sa zaistila spoľahlivá
aktivácia plynovej pružiny 1.
[0047] Na obrázkoch 3 a 4 je zobrazený neaktivovaný stav. Teleso 34 kotvy sa pôsobením
pružinovej jednotky 24 nachádza v hornej vysunutej polohe. Pákovým mechanizmom 5
ovládacieho orgánu 4 sa nevytvára tlak na spúšťač 3 plynovej pružiny 1. Plynová pružina 1 sa v
tomto stave neaktivuje. Preto je nastaviteľný diel, ktorý nie je detailne uvedený na obrázkoch 3
a 4 a ku ktorému je pripojená piestna tyč plynovej pružiny 1, v polohe zaaretovaný. Ak sa aktivuje
ovládacie zariadenie 2 spustením spínacej jednotky 60, privedie riadiace zariadenie 40 do dutého
cievkového telesa 32 magnetickej jednotky 30 napätia, takže kvôli magnetickému poľu, ktoré sa
následne vytvorí, sa teleso 34 kotvy pohybuje v pozdĺžnom smere L s podperným účinkom
pružinovej jednotky 24 smerom dole a vojde do vnútornej dutiny dutého cievkového telesa 32.
Tento stav je znázornený na obrázkoch 1 a 2. Tým sa ovládacia páka 9 otáča okolo prvej
stacionárnej osi 11 otáčania proti smeru hodinových ručičiek, takže aktivačná páka 6 z dôvodu
spojenia sa spájacou pákou 8 uskutoční otočenie okolo druhej osi 7 otáčania v smere hodinových
ručičiek a aktivuje spúšťač 3 plynovej pružiny 1, čím sa môže pohybovať komponent napojený
na piestnu tyč plynovej pružiny 1. Akonáhle je magnetická jednotka 30 deaktivovaná, ovládacia
páka 9 sa pomocou vratnej sily plynovej pružiny 1 cez pákový mechanizmus 5 otočí v smere
hodinových ručičiek okolo prvej osi 11 otáčania a teleso 34 kotvy vojde proti pôsobeniu
pružinovej jednotky 24 do vysunutej polohy zobrazenej na Obr. 3 a 4. V tomto stave nie je
vyvíjaný žiadny tlak cez pákový mechanizmus 5 ovládacieho orgánu 4 na spúšťač 3 a plynová
pružina 1 je preto vzhľadom na pohyb svojej piestovej tyče zablokovaná, čím sa komponent
pripojený k piestovej tyči upevní v svojej polohe.
[0048] Vzhľadom k tomu, že fáza prebudenia vyžaduje relatívne veľké množstvo energie, čo
môže mať za istých okolností pri existencii viacerých spotrebiteľov energie negatívny vplyv na
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elektrickú napájaciu sieť, sú zavedené opatrenia na zníženie prúdu pre celú sieť pri aktivácii
magnetických jednotiek, ktoré sú špecificky vytvorené ako vyrovnávacia skladovacia jednotka,
čo nie je v obrázkoch podrobnejšie uvedené. Vyrovnávacia skladovacia jednotka môže byť
napríklad kondenzátor alebo akumulátor.
[0049] Podľa vynálezu je pri aktivácii najskôr vedená energia z vyrovnávacej skladovacej
jednotky (kondenzátora) najprv predaná cez ovládacie zariadenie 40 elektromagnetickej jednotke
30, pričom celková elektrická sieť spočiatku nie je zaťažená. Počas udržiavacej fázy je energie
poskytovaná elektrickou sieťou dostačujúca. Zároveň ovládacie zariadenie 40 zaisťuje, že
vyrovnávacia skladovacia jednotka je znovu nabitá a počas ďalšieho procesu aktivácie je opäť k
dispozícii.
[0050] Okrem toho môže byť prítomná druhá vyrovnávacia skladovacia jednotka, ako je
kondenzátor alebo akumulátor, ktorá je priamo napojená na zdroj napätia a ktorá má vysokú
kapacitu a z ktorej možno odobrať elektrickú energiu vo fáze prebudenia. Táto druhá
vyrovnávacia skladovacia jednotka môže byť napríklad pripojená k viacerým zariadeniam a
spoľahlivo znižuje riziko preťaženia rozvodnej siete.
[0051] Na Obr. 5 je silne schematicky zobrazená sedadlová jednotka 70, ktorá má chrbtovú
opierku 72 výkyvnú okolo osi 74 otáčania v smere otáčania D. Otočný pohyb chrbtovej opierky
72 je spojený s piestovou tyčou 12 plynovej pružiny 1, t.j. otočenie chrbtovej opierky 72 je možné
iba v prípade, keď plynová pružina 1 vysunutím a zájdením svojej piestovej tyče 12 toto otočenie
D umožní, resp. sa aktivuje cez zariadenie 10 spustením spínacej jednotky 60. Takéto chrbtové
opierky sa napríklad v oblasti konštrukcie lietadiel označujú odborným názvom „backrest
recline“.
[0052] Na Obr. 6 je schematicky v pohľade zhora znázornené usporiadanie niekoľkých
sedadlových jednotiek 70, ako môže byť k dispozícii napríklad vo vnútornej kabíne lietadla.
Každé zariadenie 10 je v komunikačnom spojení s nadradenou de-/aktivačnou jednotkou 80, buď
cez drôtové spojenie, alebo bezdrôtové spojenie, pričom spustením de-/aktivačnej jednotky 80
možno cielene vypnúť alebo znova zapnúť zdroj napätia ovládacieho zariadenia 2 zariadenia 10.
[0053] Nadradená de-/aktivačná jednotka 80, pomocou ktorej môže byť zdroj energie cielene
prerušený, takže spínacia jednotka 60 nie je účinná, zvyšuje celkovú bezpečnosť, pretože vo
fázach, v ktorých nie je žiaduca aktivácia plynovej pružiny, je tejto aktivácii spoľahlivo
zabránené.
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[0054] Nadradená de-/aktivačná jednotka 80 môže byť pripojená k zariadeniu 10 alebo
zariadeniam 10 tak, že k aktivácii zariadenia 10 dochádza cez de-/aktivačnú jednotku 80, takže
napríklad všetky chrbtové opierky sedadlových jednotiek v usporiadaní sedadiel možno včas
vrátiť späť. To je výhodné napríklad v usporiadaní sedadiel vlakov, autobusov, lodí (trajektov),
lebo personál nemusí pred začiatkom cesty nastavovať každú jednotlivú chrbtovú opierku
sedadlovej jednotky do východiskovej polohy. V priestore sedadlových jednotiek osobných
automobilov ponúka zariadenie podľa vynálezu cenovo výhodné, trvalo spoľahlivo fungujúce,
elektricky bezmotorové nastavenie sedadlovej jednotky, čo zvyšuje komfort a súčasne umožňuje
ekonomickú výrobu.
[0055] Zariadenie 10 podľa vynálezu na aktiváciu plynovej pružiny možno použiť z dôvodu
kompaktnej geometrie vzhľadom na miesto prevádzkovania a ovládacie zariadenie 2 v rôznych
geometrických priestorových podmienkach okolitých komponentov, vyžaduje málo miesta,
možno ho vyrábať ekonomicky, variabilne prispôsobovať príslušným požiadavkám pri zaistení
trvalo spoľahlivého fungovania. Okrem toho možno zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny (1) s
- ovládacím zariadením (2),
- s ovládacím orgánom (4) účinne spojeným s ovládacím zariadením (2) a pôsobiacim priamo na
koncový spúšťač (3) plynovej pružiny (1),
- pričom ovládací orgán (4) je uskutočnený ako pákové usporiadanie (5), ktoré znižuje alebo
násobí silu a/alebo dráhu,
- pričom jedna z pák - aktivačná páka (6) - tlačí priamo na spúšťač (3),
- pričom ovládacie zariadenie (2) má elektromagnetickú jednotku (30), ktorá je prostredníctvom
napájacieho zdroja napájaná elektrickou energiou a je aktivovateľná cez spínaciu jednotku (60),
pričom
- je usporiadané riadiace zariadenie (40), ktoré je aktivovateľné pomocou spínacej jednotky (60)
a ktoré aktivuje elektromagnetickú jednotku (30) v závislosti od signálov spínacej jednotky (60),
pričom ovládanie magnetickej jednotky (30) prebieha tak, že pre daný časový interval sa generuje
fáza prebudenia magnetickej jednotky (30) so zvýšeným napätím a následná udržiavacia fáza so
zníženým napätím,
vyznačujúce sa tým, že
- riadiace zariadenie (40) je navrhnuté tak, aby trvanie časového intervalu fázy prebudenia a/alebo
výška napätia v časovom intervale fázy prebudenia a/alebo výška napätia vo fáze udržiavacej,
ktorá nasleduje po fáze prebudenia, bola pevne stanoviteľná alebo - v závislosti od prípadu
použitia - variabilne programovateľná.
2. Zariadenie podľa nároku 1,
vyznačujúce sa tým, že
- zariadenie má prvú elektrickú vyrovnávaciu skladovaciu jednotku a/alebo druhú, od zariadenia
oddelenú a na zdroj napätia pripojenú vyrovnávaciu skladovaciu jednotku, z ktorej si ovládacie
zariadenie (40) pri aktivácii počas fázy prebudenia aspoň čiastočne alebo úplne vyžiada
elektrickú energiu pre magnetickú jednotku (30).
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3. Zariadenie podľa nároku 2,
vyznačujúce sa tým, že
- elektrická vyrovnávacia skladovacia jednotka je vytvorená ako kondenzátor alebo akumulátor,
ktorý je po vybití znovu nabíjaný cez riadiace zariadenie, resp. zdroj napájania.
4. Zariadenie podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že
- elektromagnetická jednotka (30) je vytvorená ako lineárna zdvíhacia magnetická jednotka s
dutým cievkovým telesom (32) a telesom (34) kotvy, ktoré je uložené pozdĺžne posuvne do
dutého cievkového telesa (32), pričom teleso (34) kotvy je cez ovládací člen (22) spojené
s pákovým mechanizmom (5) ovládacieho orgánu (4).
5. Zariadenie podľa nároku 4,
vyznačujúce sa tým, že
- je usporiadaná elastická jednotka, najmä pružinová jednotka (24), ktorej pôsobením je teleso
(34) kotvy usporiadané pozdĺžne posuvne.
6. Zariadenie podľa nároku 4 a 5,
vyznačujúce sa tým,
- že ovládací člen (22) je vytvorený ako lano a že elastická jednotka je vytvorená ako tlačná alebo
ťažná pružina (24).
7. Zariadenie podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že
- je usporiadaný kryt (36) ovládacieho zariadenia, v ktorom je usporiadané riadiace zariadenie
(40) a magnetická jednotka (30) a prípadne i pružinová jednotka (24) a ovládací člen (22),
posledný uvedený aspoň čiastočne.
8. Zariadenie podľa nároku 7,
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vyznačujúce sa tým, že
- kryt (36) ovládacieho zariadenia je usporiadaný priamo na alebo v odstupe od krytu (20)
ovládacieho orgánu (4) a ovládací člen (22) vyčnieva do krytu (20) a je pripojený k ovládacej
páke (9) pákového mechanizmu (5).
9. Zariadenie podľa nároku 7 a 8,
vyznačujúca sa tým, že
- kryt (36) ovládacieho zariadenia je vytvorený ako dutý profil, najmä valcový dutý profil, s
pripájacou krytkou (38) na hornej strane na pripojenie sa ku krytu (20).
10. Zariadenie podľa jedného alebo viacerých z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že
- aktivačná páka (6) je na jednom konci výkyvne otočná okolo prvej stacionárnej osi (11) otáčania
a na svojom druhom konci výkyvne spojená s koncom druhej páky, spájacej páky (8), spájacia
páka (8) je spojená na druhom konci výkyvne s treťou pákou, ovládacou pákou (9) a že ovládacia
páka (9) je na jednom konci výkyvne otočná okolo druhej stacionárnej osi (7) otáčania a na
svojom druhom konci účinne spojená s ovládacím zariadením (2).
11. Sedadlová jednotka (70) s chrbtovou opierkou („backrest recline“) (72) otočiteľnou (D) okolo
osi (74) otáčania, pričom otočný pohyb je aretovateľný v jej príslušnej otočnej pozícii pôsobením
plynovej pružiny (1), vyznačujúca sa zariadením na aktiváciu plynovej pružiny podľa jedného
alebo viacerých predchádzajúcich nárokov.
12. Sedadlová jednotka podľa nároku 11,
vyznačujúca sa tým, že
- je usporiadaná samostatná centrálna de/aktivačná jednotka (80), ktorá je v komunikačnom
spojení so zariadením (10) a pomocou ktorej je de-, resp. aktivovateľné napájanie energiou
a/alebo je aktivovateľná spínacia jednotka (60).
13. Usporiadanie s niekoľkými sedadlovými jednotkami podľa nároku 11 alebo 12, najmä vo
vnútri vnútornej kabíny lietadla,
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vyznačujúce sa tým, že
- každá sedadlová jednotka (70) je v komunikačnom spojení s centrálnou de-/aktivačnou
jednotkou (80).
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