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Anotácia:
Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa pozostáva z puzdrového roštu (1), v ktorom sú uložené dva páry koľajníc
(2), pričom v každom páre koľajníc (2) sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty (3) rampy. Puzdrový rošt (1) nad
každým párom koľajníc (2) má zabudovaný zasúvací nájazd
(5). Jeden čelný nájazdový segment (3) rampy každého páru
koľajníc (2) má sklápací príchyt (4). Nájazdové segmenty
(3) rampy majú tvar písmena „U“ s prevismi po oboch stranách ramien, pričom ich p revisy majú klzné plochy (6)
na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie zabudovanej vysúvacej nájazdovej rampy. Technické riešenie
spadá vo všeobecnosti do oblasti strojárstva a stavebníctva.
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Doterajší stav techniky
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Zo súčasného stavu techniky sú na preklenutie schodov známe len pevne zabudované nájazdy pre kočíky,
bicykle a vozíčky hendikepovaných osôb. Sú to väčšinou betónové realizácie, ktoré však limitujú šírku bežného schodiska a tak sú zdrojom, najmä v noci, možných úrazov. Prenosné nájazdy na preklenutie schodov
so riešené len položením drevených dosiek a plechových plátov a to len na krátkodobé použitie. Pritom takéto riešenia sú nestabilné a zdrojom možných úrazov. Stále plošiny alebo rampy, či prenosné rampy alebo výsuvné plošiny a rampy si však vyžadujú nákladné a priestorovo náročné riešenia
Uvedené nedostatky evokovali navrhnúť iný systém preklenutia schodov, čo vyústilo do návrhu zabudovanej vysúvacej nájazdovej rampy, ktorý je opísaný v tomto úžitkovom vzore.
Podstata technického riešenia
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Nedostatky v stave techniky odstraňuje zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa podľa predloženého
technického riešenia. Podstatou riešenia sú znaky, kde rampa pozostáva z puzdrového roštu, v ktorom sú uložené dva páry koľajníc, pričom v každom páre koľajníc sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty rampy.
Puzdrový rošt nad každým párom koľajníc má zabudovaný zasúvací nájazd z rampy na puzdrový rošt.
Je praktické, ak jeden nájazdový segment rampy každého páru koľajníc má sklápací príchyt. Nájazdové segmenty rampy majú tvar písmena „U„ s prevismi po oboch stranách ramien, pričom ich previsy majú klzné
plochy na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním.
Výhody konštrukčného riešenia zabudovanej vysúvacej nájazdovej rampy podľa technického riešenia sú
zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky a originalita predloženého zariadenia spočíva
v tom, že jednotlivé prvky rampy sú umiestnené v dutom kovovom rošte na plošine nad schodmi a vybavenie
výsuvnej časti samomazným riešením. Čelná časť výsuvnej rampy je opatrená držadlom, ktoré umožní vysunutie a vytiahnutie teleskopickej nájazdovej rampy. Šírku rampy je možné voliť podľa potrieb osôb, ktoré ju
budú využívať (invalidný vozík, kočík, bicykel atď.). Dĺžka rampy je limitovaná rozmerom plošiny nad schodiskom a na základe tohto faktu je potrebné zvážiť, koľko segmentov výsuvných nájazd ových rámp musí obsiahnuť. To následne ovplyvní výšku roštu, v ktorom bude nájazdová plošina uschovaná. Zabudovanie segmentov výsuvných teleskopických rámp do dutiny v kovovom rošte je riešené samomazne, prostredníctvom
povrchovej úpravy mangánovým fosfátovaním ich klzných plôch.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlená na výkresoch.
Na obr. 1 je v čelnom pohľade znázornená zasunutá zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa. Na obr. 2 je
rampa znázornená v pohľadoch A, B a C. Na obr. 3 je znázornený detail v mieste predĺženia rampy. Na obr.
4 je znázornená vysunutá zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa v bočnom pohľade. Na obr. 5 je znázornený detail zasúvacieho nájazdu z rampy na rošt.
Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie
ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť
s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nárokov na ochranu.
Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálne ho navrhnutia konštrukcie, preto
tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia zabudovanej vysúvacej nájazdovej
rampy, ktorá je znázornená na obr. 1 až 5. Podstatou konštrukcie podľa technického riešenia je, že pozostáva
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z puzdrového roštu 1, v ktorom sú uložené dva páry koľajníc 2, pričom v každom páre koľajníc 2 sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty 3 rampy. Puzdrový rošt 1 nad každým párom koľajníc 2 má zabudovaný
zasúvací nájazd 5 z rampy na puzdrový rošt 1. Jeden čelný nájazdový segment 3 rampy každého páru koľajníc 2 má sklápací príchyt 4. Nájazdové segmenty 3 rampy majú tvar písmena „U„ s prevismi po oboch stranách ramien, pričom ich previsy majú klzné plochy 6 na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním.
Priemyselná využiteľnosť
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Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa podľa tohto technického riešenia má využitie najmä v strojárskom priemysle v oblasti priemyselných podnikov, logistiky a verejných budov.
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NÁRO KY
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NA O CHRAN U

1. Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva
z puzdrového roštu (1) v ktorom sú uložené dva páry koľajníc (2), pričom v každom páre koľajníc (2) sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty (3) rampy; puzdrový rošt (1) nad každým párom koľajníc (2) má zabudovaný zasúvací nájazd (5).
2. Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jeden nájazdový segment (3) rampy každého páru koľajníc (2) má sklápací príchyt (4).
3. Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
nájazdové segmenty (3) rampy majú tvar písmena „U„ s prevismi po oboch stranách ramien pričom ich previsy majú klzné plochy (6) na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním.
2 výkresy
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