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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

UCHOPOVACIE ÚSTROJENSTVO PRE DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
URČENÉ NA MANIPULÁCIU S BREMENAMI
Opis
Oblasť techniky
[0001]Tento vynález sa týka uchopovacieho ústrojenstva pre dopravné
prostriedky určené na manipuláciu s bremenami. Napríklad JP-A-02132100
zverejňuje uchopovacie ústrojenstvo na manipuláciu s betónom alebo
podobnými prvkami, ktoré môžu byť uchopené, otáčané, zdvíhané a
vychyľované.
[0002]Obzvlášť výhodne je predložený vynález aplikovaný na presun
hydraulických valcov strojov na zemné práce. Obzvlášť výhodne je predložený
vynález aplikovaný na presun hydraulických valcov pre stroje na zemné práce
používané v baniach a /alebo otvorených lomoch alebo podobne.
[0003]Skutočne, v tejto oblasti techniky, stroje na zemné práce značných
rozmerov sú používané na transport enormného množstva zeminy a/alebo
kameňa.
Doterajší stav tedhniky.
[0004]Tieto stroje sú obvykle pásové rýpadla obsahujúce lopatu alebo lyžicu,
pripojenú k zvyšnej časti stroja výsuvným kĺbovým ramenom. Toto rameno je
tvorené

niekoľkými

časťami,

ktoré

sú

pohybované

prostredníctvom

zodpovedajúcich hydraulických ovládačov.
[0005]Ovládače majú primerane k stroju značné rozmery a hmotnosť.
Príkladným spôsobom môže byť ovládač, ktorý je používaný na pohybovanie
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kĺbovým ramenom týchto strojov na zemné práce, niekoľko metrov dlhý a môže
mať priemer v rade desiatok centimetrov.
[0006]Okrem toho, ovládače určite môžu byť umiestnené v zložitých
postaveniach a môžu byť orientované do rôznych smerov. Pravidelne musia byť
ovládače známych strojov na zemné práce demontované, aby boli podrobené
bežnému čisteniu a/alebo údržbovým operáciám.
[0007]Skutočne, tieto stroje pracujú vo veľmi prašných prostrediach a často sú
ovládače predmetom infiltrácie zeminy alebo iných nečistôt, čo rýchle vedie k
strate

funkčnosti.

Činnosti

demontáže

ovládačov

sú

obzvlášť

zložité

a nebezpečné
Skutočne je nevyhnutné najprv podoprieť ovládače takým spôsobom, že je
možné ich vybrať zo stroja s celkovou bezpečnosťou. Táto operácia je bežne
vykonávaná zabezpečením ovládačov na zdvihnutie

prostredníctvom lán a

pásov.
[0008]Následne nato, špeciálne vyškolení operátori vyberú mechanické a
hydraulické spojenia medzi strojom a ovládačmi.
[0009]Hneď ako sú ovládače úplne odpojené od stroja, sú odtiaľ oddialené
pomocou zdvihu. Zrejme je to veľmi pomalý a prácny proces kvôli tomu, že je
potrebné ovládače stabilne zabezpečiť, ktoré, ako je zmienené, sú obzvlášť
neskladné a ťažké.
[0010]Okrem toho, opísané demontážne operácie ovládačov nie sú rizikami
nevýznamnými pre bezpečnosť operátorov zapojených do operácií.
[0011]V tomto kontexte je technickou úlohou predloženého vynálezu poskytnúť
uchopovacie ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s
bremenami, ktoré je bez vyššie zmienených nevýhod.
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[0012]Obzvlášť je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť uchopovacie
ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami,
ktoré umožňuje rýchly a ľahký úchop a presun bremien.
[0013]Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť uchopovacie ústrojenstvo pre
dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami, ktoré umožňuje
bezpečný úchop a presun bremien.
[0014]Podrobnejšie je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť uchopovacie
ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami,
ktoré umožňuje rýchle, ľahké a bezpečné vybratie hydraulických ovládačov zo
strojov na zemné práce používaných v baniach a/alebo otvorených lomoch.
[0015]Podľa predloženého vynálezu sú technická úloha a ciele opísané vyššie
dosiahnuté uchopovacím ústrojenstvom pre dopravné prostriedky určené na
manipuláciu s bremenami obsahujúce technické znaky vytýčené v nároku 1.
Zverejnenie vynálezu.
[0016]Ďalšie znaky a výhody predloženého vynálezu budú lepšie ukázané na
nasledujúcom približnom, a preto neobmedzujúcom opise výhodného, ale nie
výlučného uskutočnenia uchopovacieho ústrojenstva pre dopravné prostriedky
určeného na manipuláciu s bremenami, ako je znázornené na pripojených
výkresoch, na ktorých:
 obrázok 1 znázorňuje bočný pohľad na dopravný prostriedok určený na
manipuláciu

s

bremenami

obsahujúci

uchopovacie

ústrojenstvo

obrázku 1;
 obrázok 2 je bočný pohľad na uchopovacie ústrojenstvo pre dopravné
prostriedky určené na manipuláciu s bremenami podľa predloženého
vynálezu;
 obrázok 2a je zväčšený detail obrázku 2; a
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 obrázok 3 je pôdorysný pohľad na uchopovacie ústrojenstvo pre
dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami obrázku 1.
[0017]S odkazom na pripojené výkresy, 1 označuje vo svojej celosti
uchopovacie ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s
bremenami.
[0018]Podľa obrázku 1, uchopovacie ústrojenstvo 1 je prevádzkovo spojené
s dopravným prostriedkom 2 určeným na manipuláciu s bremenami.
[0019]Podrobne, dopravný prostriedok 2 obsahuje rám 3 a mobilné vysúvacie
podporné rameno 4 pripojené k rámu 3 dopravného prostriedku 2, a navrhnuté,
aby podopieralo predurčenú hmotnosť.
[0020]Špeciálny pohyblivý prostriedok 5 je spojený s rámom 3, aby sa
umožnilo, aby sa dopravný prostriedok 2 pohyboval v prevádzkovom teréne.
[0021]Na

znázornenom

uskutočnení,

pohyblivý

prostriedok 5

obsahuje

motor (neznázornené na obrázkoch) a niekoľko kolies 6. Alternatívne, pohyblivý
prostriedok 5 obsahuje dráhy pre ľahší pohyb dopravného prostriedku 2.
[0022]Obzvlášť

je

uchopovacie

ústrojenstvo 1

pripojené

k ramenu 4

dopravného prostriedku 2.
[0023]Uchopovacie

ústrojenstvo 1

obsahuje

štruktúru 7,

ktorá

je

premiestniteľne spojená s podporným rámom 4 dopravného prostriedku 2 a
chápadlo 8 je spojené s podpornou štruktúrou 7 a navrhnuté, aby zabralo aspoň
jeden objekt "P", ktorý má byť podopieraný a/alebo presúvaný.
[0024]Na opísanom uskutočnení, objekt "P", ktorý má byť podopieraný a/alebo
presúvaný je napríklad hydraulický valec stroja na zemné práce používaného
v baniach a/alebo v otvorených lomoch alebo podobne. Podrobnejšie podporná
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štruktúra 7 obsahuje kĺbový spoj 9, ktorý je pevne pripojený k voľnému
koncu 4a ramena 4.
[0025]Podporná štruktúra 7 ďalej obsahuje sane 10 posuvne spojené s
kĺbovým spojom 9 a premiestniteľné vzhľadom k tomu pozdĺž prenosového
smeru "A". Chápadlo 8 je podopierané na saniach 10 takým spôsobom, že
chápadlo 8 je premiestniteľné pozdĺž prenosového smeru "A".
[0026] Sane 10 obsahujú klznú súčasť 11 posuvne pripojenú ku kĺbovému
spoju 9 a nosné teleso 12 otočne pripojené ku klznej súčasti 11 okolo rotačnej
osi "B". Podrobnejšie, chápadlo 8 je podopierané nosným telesom 12 saní 10.
Týmto spôsobom sa chápadlo 8 môže otáčať vzhľadom ku klznej súčasti 11
okolo rotačnej osi "B".
[0027] Kĺbový spoj 9 obsahuje dve priame rovnobežné vedenia 13, na ktorých
sa klzná súčasť 11 saní 10 kĺže. Vedenia 13 sú usporiadané rovnobežne
k prenosovému smeru "A".
[0028]Okrem toho, špeciálny pohybový prostriedok 14 je vsunutý medzi
sane 10 a kĺbový spoj 9 podpornej štruktúry 7. Obzvlášť sú pohybové
prostriedky 14 usporiadané medzi kĺbovým spojom 9 a klznou súčasťou 11 a
pôsobia na nich, aby sa spôsobil posun saní 10 a tým nosného telesa 12 a
chápadla 8.
[0029]Nosné teleso 12 saní 10 obsahuje hlavnú dosku 20 usporiadanú v
podstate kolmo k rotačnej osi "B" a pripojenú k axiálnemu ložisku 21
umiestnenému na kĺbovom spoji 9. Dvojica dosiek 22 sa rozprestiera od dosky
20 takým spôsobom, aby dosky spočívali kolmo k doske 20 a rovnobežne k
sebe navzájom. Ako bude tu názorne ukázané nižšie, chápadlo 8 je pripojené k
nosnému telesu 12 prostredníctvom dosiek 22.
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[0030]Špeciálny motor 23 je spojený so saňami 10 tak, aby sa umožnila rotácia
nosného telesa 12. Motor 23, pevne pripojený k nosnému telesu 12, je
umiestnený medzi doskami 22 časti 12. Motor 23 môže byť elektrický alebo
hydraulický.
[0031]Podrobne, chápadlo 8 je otočne pripojené k nosnému telesu 12 tak, aby
bolo schopné sa vychyľovať okolo prv zmieneného. Obzvlášť sa chápadlo 8
môže vychyľovať vzhľadom k nosnému telesu 12 okolo vychyľovacej osi C,
ktorá je kolmá k rotačnej osi "B". Chápadlo 8 obsahuje hlavnú časť 15 pripojenú
kyvným spôsobom k nosnému telesu 12 saní 10 a dvojicu uchopovacích prvkov
16 otočne spojených s hlavnou časťou 15. Obzvlášť je hlavná časť 15 pripojená
k doskám 22 nosného telesa 12 saní 10.
[0032]S odkazom na výhodné uskutočnenie, chápadlo 8 obsahuje dve dvojice
uchopovacích prvkov 16 spojených po dvoch a pohyblivých vo vzájomnom
približovaní a odďaľovaní medzi prevádzkovom postavením, v ktorom sú
uchopovacie prvky 16 v kontakte s objektom "P" a zaberajú ho za účelom, aby
ho podopierali a / alebo ho presúvali, a postavením mimo prevádzky, v ktorom
sú uvoľnené od objektu "P".
[0033]Dvojice uchopovacích prvkov 16 sú usporiadané na rovnobežných
rovinách a vhodne vzdialené. Chápadlo 8 môže preto uchopiť objekt "P"
v aspoň dvoch odlišných a od sebe oddialených bodoch tak, aby sa objekt P
uchopil a manévroval stabilne a spoľahlivo.
[0034]Uchopovacie prvky 16 vykazujú predĺžený a zakrivený tvar a majú
príslušné konce 16a blízko k hlavnej časti 15, a konce 16b, ktoré sú vzdialené
od hlavnej časti 15.
[0035]Uchopovacie prvky 16 sú zavesené na hlavnej časti 15 na príslušných
otočných čapoch 16c umiestnených medzi blízkymi koncami 16a a vzdialenými
koncami 16b uchopovacích prvkov 16.
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[0036]Chápadlo 8

ďalej

obsahuje

ovládacie

prvky

17

pôsobiace

na

uchopovacie prvky 16 na ten účel, aby ich presúvali medzi prevádzkovým
postavením a postavením mimo prevádzky.
[0037]Vo výhodnom uskutočnení, ovládacie prvky 17 obsahujú príslušné
hydraulické ovládače 18 pripojené medzi blízkymi koncami 16a každej dvojice
uchopovacích prvkov 16 chápadla 8.
[0038]Chápadlo 8 ďalej obsahuje aspoň elastický prvok 19 umiestnený medzi
každým ovládačom 18 a aspoň jedným uchopovacím prvkom 16 každej dvojice.
Obzvlášť je elastický prvok 19 umiestnený medzi koncom 18a každého
ovládača 18 a blízkym koncom 16a jedného z uchopovacích prvkov 16 každej
dvojice. Príkladným spôsobom je elastickým prvkom 19 pružina.
[0039]Elastický

prvok 19

výhodne

umožňuje

obmedzovanie

prenosu

nežiaducich akcií od uchopovacích prvkov 16 k zvyšku chápadla 8.
[0040]Hlavná časť 15 chápadla 8 obsahuje plochú dosku 24, z ktorej sa
rozprestiera dvojica dosiek 25, pričom dosky 25 sú kolmé k plochej doske 24 a
rovnobežné k sebe navzájom. Tieto dosky 25 hlavnej časti 15 chápadla 8 sú
zavesené k doskám 22 nosného telesa 12 saní 10. Týmto spôsobom sa hlavná
časť 15 chápadla 8 vychyľuje okolo vychyľovacej osi "C".
[0041]Hlavná časť 15 chápadla 8 ďalej obsahuje dve dvojice držiakov 26, ktoré
sa rozprestierajú kolmo od plochej dosky 24 hlavnej časti 15 na strane oproti
doskám 25.
[0042]Každá dvojica uchopovacích prvkov 16 je zavesená na zodpovedajúcej
dvojici držiakov 26 na príslušných otočných čapoch 16c.
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[0043]Uchopovacie ústrojenstvo 1 ďalej obsahuje motorové prostriedky 27
pôsobiace na chápadlo 8 tak, aby sa vychyľovalo a uviedlo do požadovaného
smeru okolo vychyľovacej osi "C".
[0044]Obzvlášť

motorový

prostriedok 27

obsahuje

aspoň

ovládač 28

umiestnený medzi nosným telesom 12 saní 10 a hlavnou časťou 15 chápadla 8.
[0045]Ešte podrobnejšie, motorový prostriedok 27 obsahuje dva ovládače 28
pôsobiace na hlavnú časť 15 chápadla 8 v rôznych bodoch a vzájomne
protiľahlých vzhľadom k bodu "F" otáčania medzi hlavnou časťou 15 a nosným
telesom 12.
[0046]Podrobne, hlavná časť 15 chápadla 8 obsahuje dve krídla 29, ktoré sa
rozprestierajú kolmo k plochej doske 24 hlavnej časti 15 a sú na strane proti
bodu "F" otáčania.
[0047]Každý ovládač 28 je tým pripojený k príslušnému krídlu 29. Ak je v tejto
konfigurácii nevyhnutné nakloniť chápadlo 8, aby sa zabezpečilo, že chápadlo 8
zaujme požadované naklonenie, pôsobia obidva ovládače 28 na hlavnú časť 15
chápadla 8 takým spôsobom, aby sa operácia zjednodušila.
[0048]Obidva ovládače 28 sú obsiahnuté medzi doskami 22 nosného telesa 12.
[0049]Vynález dosahuje nastavené ciele a ponúka dôležité výhody.
[0050]Uchopovacie ústrojenstvo predloženého vynálezu umožňuje, aby objekty
boli presúvané veľmi jednoducho a bezpečne.
[0051]Skutočne, pretože chápadlo je ako premiestniteľné, tak otočné, môžu byť
objekty presúvané v mnohých smeroch.
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[0052]So zvláštnym odkazom na stroje na zemné práce používané v baniach
a/alebo otvorených lomoch, uchopovacie ústrojenstvo predloženého vynálezu
umožňuje, aby sa hydraulické ovládače týchto strojov presúvali stabilne a
bezpečne.
[0053]Činnosti nevyhnutné na demontáž ovládačov kvôli ich čisteniu a/alebo
údržbovým činnostiam sú tým enormne zjednodušené a urýchlené.
[0054]Okrem toho, uchopovacie ústrojenstvo vynálezu umožňuje, aby tieto
činnosti boli vykonané s vysokým stupňom bezpečnosti pre operátorov
zapojených do činností.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Uchopovacie

ústrojenstvo

pre

dopravné

prostriedky

určené

na

manipuláciu s bremenami, obsahuje:
podpornú

štruktúru (7),

odnímateľne

pripojiteľnú

k podpornému

ramenu (4) dopravného prostriedku (2) určeného na manipuláciu s
bremenami; aspoň uchopovacie kliešte (8) prevádzkovo pripojené
k podpornej štruktúre (7) a navrhnuté, aby zaberali aspoň jeden
objekt (P), ktorý má byť presúvaný, pričom tieto uchopovacie kliešte (8)
obsahujú aspoň dvojicu uchopovacích prvkov (16), ktoré sú pohyblivé
medzi prevádzkovým postavením, v ktorom uchopovacie prvky (16)
zaberajú objekt (P), a postavením mimo prevádzky, v ktorom sú
uchopovacie prvky (16) uvoľnené od objektu (P);
pričom uchopovacie kliešte (8) sú premiestniteľné pozdĺž prenosového
smeru (A) a sú otočné okolo rotačnej osi (B), ktorá je kolmá
k prenosovému smeru (A);
pričom podporná štruktúra (7) obsahuje kĺbový spoj (9) pevne spojiteľný
s podporným ramenom (4) a sane (10), ktoré sú posuvne spojené s
kĺbovým spojom (9), a podopiera uchopovacie kliešte (8), aby sa
uchopovacie kliešte (8) premiestňovali pozdĺž prenosového smeru (A),
pričom

sane (10)

obsahujú

nosné

teleso (12),

ku

ktorému

sú

uchopovacie kliešte (8) otočne pripojené, takže uchopovacie kliešte (8)
sa môžu vychyľovať vzhľadom k nosnému telesu (12) okolo vychyľovacej
osi (C), ktorá je kolmá k zmienenej rotačnej osi (B); pričom uchopovacie
kliešte (8) obsahujú aspoň hlavnú časť (15) pripojenú kyvným spôsobom
k nosnému telesu (12), aby sa vychyľovala okolo zmienenej vychyľovacej
osi (c), uchopovacie prvky (16) sú otočne pripojené k hlavnej časti (15),
aby sa pohybovali medzi zmieneným prevádzkovým postavením a
postavením mimo prevádzky; a
pričom

sane (10)

obsahujú

klznú

súčasť (11),

otočne

pripojenú

k nosnému telesu (12), pričom klzná súčasť (11) je posuvne spojená s
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kĺbovým spojom (9), pričom nosné teleso (12) je otočné okolo rotačnej
osi (B) vzhľadom ku klznej súčasti (11), aby sa otáčalo uchopovacími
kliešťami (8).
2.

Uchopovacie ústrojenstvo podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
uchopovacie kliešte (8) obsahujú ovládacie prostriedky (17) pôsobiace
medzi uchopovacími prvkami (16) preto, aby sa uchopovacie prvky (16)
pohybovali medzi prevádzkovým postavením a postavením mimo
prevádzky.

3.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

predchádzajúceho

nároku,

vyznačujúce sa tým, že uchopovacie prvky (16) uchopovacích klieští (8)
sú predĺžené a majú príslušné konce (16a) blízko k hlavnej časti (15);
ovládacie prvky (17) obsahujú aspoň hydraulický ovládač (18) pôsobiaci
medzi blízkymi koncami (16a).
4.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že obsahuje dve dvojice uchopovacích
prvkov (16); uchopovacie prvky (16) sú usporiadané po dvoch na
rovnobežne rozmiestnených rovinách.
5.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že obsahuje motorové prostriedky (27)
pripojené k nosnému telesu (12) a pôsobiace na hlavnú časť (15)
klieští (8), aby smerovali uchopovacie kliešte (8) okolo vychyľovacej osi
(C).
6.

Uchopovacie ústrojenstvo podľa predchádzajúceho nároku, pričom
motorové prostriedky (27) obsahujú aspoň dva ovládače pôsobiace na
hlavnú časť uchopovacích klieští (15) v bodoch, ktoré sú vzájomne
protiľahlé vzhľadom k bodu (F) otáčania medzi hlavnou časťou (15) a
nosným telesom (12).
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7.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

predchádzajúceho

nároku,

vyznačujúce sa tým, že nosné teleso (12) obsahuje dosku (20), ktorá je
otočne spojená s axiálnym ložiskom (21) klznej súčasti (11), a dvomi
doskami (22), ktoré sú rovnobežné k sebe navzájom a pripojené
k doske (20).
8.

Uchopovacie ústrojenstvo podľa nároku 1 alebo nároku 7, vyznačujúce
sa tým, že kĺbový spoj (9) obsahuje aspoň vedenie (13), na ktorom
jazdia sane (10).

9.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

predchádzajúceho

nároku,

vyznačujúce sa tým, že kĺbový spoj (9) obsahuje dve priame
rovnobežné

vedenia (13),

na

ktorých

sane (10)

jazdia,

pričom

vedenia (13) sú usporiadané rovnobežne k prenosovému smeru (A).
10.

Uchopovacie

ústrojenstvo

podľa

ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich

nárokov, vyznačujúce sa tým, že obsahuje prostriedok na pohyb (14)
saní (10), ktorý pôsobí medzi kĺbovým spojom (9) a nosným telesom
(12).
11.

Dopravný prostriedok určený na manipuláciu s bremenami obsahujúci:
rám (3);
pohyblivé prostriedky (5) prevádzkovo spojené s rámom (3) preto,
aby sa umožnilo, aby sa rám (3) pohyboval;
aspoň podporné rameno (4), prevádzkovo pripojené k rámu (3) a
vhodné na podopieranie predurčeného bremena; a uchopovacie
ústrojenstvo (1) podľa aspoň jedného z predchádzajúcich nárokov,
pripojené k podpornému ramenu (4) a navrhnuté, aby zabralo aspoň
jeden objekt (P), ktorý má byť presúvaný.

EP 2 799 627

37967/H

13

EP 2 799 627

37967/H

14

EP 2 799 627

37967/H

15

EP 2 799 627

37967/H

