SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 3 571 039 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP18700288.6, 11. 1. 2018

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 23. 6. 2021

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 2018193

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 18. 1. 2017

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: NL

(45)

Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu:

(11)

Číslo dokumentu:

E 37969
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2021.01):

T3

B29D 30/00
B65H 29/00

13. 10. 2021
Vestník ÚPV SR č.: 19/2021

(10)

SK E 37969 T3

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/EP2018/050630

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2018/134111

(73)

Majiteľ:

VMI Holland B.V., Epe, NL;

(72)

Pôvodca:

VISSER Ruben, RK Epe, NL;
KAAGMAN Mattheus Jacobus, RK Epe, NL;

(74)

Zástupca:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Dopravníkové zariadenie a spôsob na dopravenie vrstvy plášťov pneumatík

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Opis

POZADIE

[0001] Vynález sa týka dopravníkového zariadenia a spôsobu na dopravenie vrstvy plášťov

pneumatík.
[0002] US 3,898,116 A opisuje zariadenie na výrobu konštrukcie pre zelenú pneumatiku. Prvý

skeletový plášť sa dodáva zo skladu a dopravuje sa cez základný zásobovací dopravník a

základný laminovací dopravník do bubna. Ďalšie laminovacie dopravníky poskytujú dodávanie
ďalších skeletových plášťov na základný laminovací dopravník. Doplnkové laminovacie

dopravníky sú opatrené šikmou časťou na dodávanie ďalších skeletových plášťov na základný
laminovací dopravník pod uhlom.

[0003] Na prechode zo šikmej časti doplnkových laminovacích dopravníkov k základnému

laminovaciemu dopravníku majú doplnkové skeletové plášte tendenciu deformovať sa, napr. v

dôsledku tenzie materiálu. Doplnkové skeletové plášte sa môžu začať vlniť, čo znemožní presné
rezanie, laminovanie a/alebo nanášanie skeletových plášťov.
[0004] Patentový dokument DE10 2007 025384 B3 opisuje dopravník s nekonečným pásom

a dvoma kladkami, ktoré vedú nekonečný pás a tak vymedzujú hornú vetvu a dolnú vetvu
dopravníka. Tretia kladka je umiestnená pod hornou vetvou. Dopravník ďalej zahŕňa
nastavovacie zariadenie na posúvanie tretej kladky medzi prvou polohou, v ktorej sa horná

vetva úplne lineárne rozprestiera pod uhlom k horizontálnej rovine, a druhou, zdvihnutou

polohou, v ktorej je časť z hornej vetvy zdvihnutá treťou kladkou a rozprestiera sa v podstate
horizontálne.
[0005] Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť dopravníkové zariadenie a spôsob na

dopravenie vrstvy plášťov pneumatík, pričom deformáciu vrstiev plášťov pneumatík možno

znížiť alebo jej zabrániť.

SUMÁR VYNÁLEZU

[0006] Podľa prvého aspektu, vynález poskytuje dopravníkové zariadenie na dopravenie vrstvy

plášťov pneumatík, pričom dopravníkové zariadenie obsahuje otočný dopravník s najmenej
jedným nekonečným pásom alebo drôtom a prvú kladku, druhú kladku a tretiu kladku, ktoré

definujú minimálnu slučku na vedenie uvedeného najmenej jedného nekonečného pásu alebo
drôtu pozdĺž dopravníkovej vetvy a vratnej vetvy pričom prvá kladka definuje najmenej prvú

časť dopravníkovej vetvy, pričom druhá kladka definuje najmenej prvú časť vratnej vetvy a

pričom tretia kladka je usporiadaná medzi prvou časťou dopravníkovej vetvy a prvou časťou
vratnej vetvy, pričom tretia kladka je otočná vzhľadom na prvú kladku a druhá kladka okolo
otočnej osi, ktorá sa nachádza v polohe otáčania oddelenej od tretej kladky (smerom k prvej

kladke a druhej kladke, pričom tretia kladka sa otáča okolo uvedenej otočnej osi medzi prvou
otočnou polohou a druhou otočnou polohou na zarovnanie prvej časti dopravníkovej vetvy s

prvou dopravníkovou rovinou a druhou dopravníkovou rovinou, v uvedenom poradí, pričom
minimálna slučka má dĺžku, pričom poloha otáčania je zvolená tak, že dĺžka minimálnej slučky,

keď je tretia kladka v prvej otočnej polohe, je rovnaká s toleranciou menej ako 1 percento

vzhľadom na dĺžku minimálnej slučky, keď je tretia kladka v druhej otočnej polohe.
[0007] Otočný dopravník môže byť zarovnaný buď s prvou dopravníkovou rovinou alebo
druhou dopravníkovou rovinou na prijatie vrstvy plášťov pneumatík z dopravníkových rovín

na odlišných orientáciách. Zarovnaním otočných dopravníkov s vybranou dopravníkovou
rovinou, je možné zabrániť náhlej zmene smeru vrstvy plášťov pneumatík pri prechode z

dopravníkových rovín na otočný dopravník. Tým je možné znížiť alebo dokonca zabrániť

nežiadúcim vedľajším efektom zariadenia podľa doterajšieho stavu techniky, ako napríklad
vlnenie. Ako je dĺžka minimálnej slučky držaná v podstate rovnaká, je tu minimálna alebo
žiadna zmena v tenzii v aspoň jednom nekonečnom páse alebo drôte pozdĺž dopravníkovej

vetvy a vratnej vetvy uvedenej minimálnej dĺžky počas otáčania tretej kladky. Zmena dĺžky

minimálnej slučky, ak nejaká je, je taká malá, že nie je vnímateľná voľným okom. Ako dĺžka
minimálnej dĺžky zostáva v podstate rovnaká počas otáčania, otočný dopravník sa môže zaobísť
bez zložitých tenzných prostriedkov a preto môže byť relatívne jednoduchý v konštrukcii.
[0008] Výhodne, tolerancia je menej ako 0,4 percenta, výhodnejšie menej ako 0,1 percenta a

najvýhodnejšie menej ako 0,05 percenta. Keď je tolerancia znížená, zmeny tenzie na najmenej
jednom nekonečnom páse alebo drôte ako výsledok otáčania môžu byť znížené ešte viac.
Konkrétne, so špecifikovanou toleranciou, možno zabrániť tomu, že najmenej jeden nekonečný

pás alebo drôt je natiahnutý nad svoje maximálne prípustné (alebo funkčné) tenzné napnutie
ako je špecifikované výrobcom. Zvyčajne, maximálne prípustné tenzné napätie pásu s

oceľovými vložkovými kordami dosiahne pri úrovni napnutia 0,4 percent.
[0009] Vo výhodnom uskutočnení je tolerancia menej ako jedna desatina milimetra, výhodne
menej ako jedna dvadsatina milimetra a najvýhodnejšie menej ako jedna päťdesiatina

milimetra. Keď je tolerancia znížená, zmeny tenzie aspoň jedného nekonečného pásu alebo
drôtu sa v dôsledku otáčania môžu ešte viac znížiť.

[0010] V ďalšom výhodnom uskutočnení poloha otáčania je zvolená tak, že dĺžka minimálnej

slučky je rovnaká s toleranciou v prípade ktorejkoľvek otočnej polohy tretej kladky okolo
otočnej osi medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou. Tým sa tretia kladka môže

pohybovať z prvej otočnej polohy do druhej otočnej polohy alebo akejkoľvek medziľahlej
otočnej polohy bez prekročenia tolerancie.
[0011] V ďalšom výhodnom uskutočnení prvá kladka a druhá kladka majú prvý obvod a druhý
obvod, v uvedenom poradí, pričom prvý obvod a druhý obvod sú prepojiteľné dvomi

vonkajšími dotyčnicami, ktoré definujú medzipriestor medzi prvou kladkou a druhou kladkou,

pričom poloha otáčania sa nachádza v medzipriestore. Zistilo sa, že keď je poloha otáčania
zvolená v uvedenom medzipriestore, tolerancia dĺžky slučky môže byť minimálna.
[0012] V ďalšom výhodnom uskutočnení tretia kladka má os tretej kladky, ktorá je pohyblivá

pozdĺž kruhovej dráhy, súosovej k polohe otáčania, pričom os tretej kladky je v prvom bode
dráhy a druhom bode dráhy na kruhovej dráhe, keď je tretia kladka v prvej otočnej polohe a

druhej otočnej polohe, v uvedenom poradí, pričom prvá kladka a druhá kladka majú prvý obvod

a druhý obvod, v uvedenom poradí, pričom kruhová dráha medzi prvým bodom dráhy a druhým
bodom dráhy obsahuje kruhový oblúk, ktorý približuje prvú eliptickú dráhu definovanú prvým
bodom ohniska, ktorý sa nachádza na alebo v rámci prvého obvodu, druhým bodom ohniska,
ktorý sa nachádza na alebo v rámci druhého obvodu a prvým bodom dráhy. Súčet dĺžok medzi

prvým bodom dráhy a každým zo zameriavacích bodov je konštantný, keď sa prvý bod dráhy

pohybuje pozdĺž prvej eliptickej dráhy. Tým, keď sa os tretej kladky vyrobená na pohyb pozdĺž
kruhového oblúka, približuje k prvej eliptickej dráhe medzi prvou otočnou polohou a druhou
otočnou polohou, dĺžka slučky medzi prvou kladkou, druhou kladkou a treťou kladkou môže

byť uchovaná konštantná alebo tiež v podstate konštantná.
[0013] V jednom uskutočnení kruhový oblúk približuje priemer prvej eliptickej dráhy a druhej

eliptickej dráhy, ktorá je definovaná prvým bodom ohniska, druhým bodom ohniska a druhým

bodom dráhy. Približovaním sa priemeru prvej eliptickej dráhy a druhej eliptickej dráhy
definovaných treťou kladkou v prvej otočnej polohe a druhej otočnej polohe, v uvedenom
poradí, poloha otáčania tým môže byť optimalizovaná tak, že kruhový oblúk je najlepším

priblížením oboch eliptických dráh.
[0014] V ďalšom uskutočnení prvá časť dopravníkovej vetvy sa rozprestiera medzi prvou
kladkou a treťou kladkou a tangenciálne sa dotýka prvého obvodu v prvom bode ohniska,

pričom prvá časť vratnej vetvy sa rozprestiera medzi druhou kladkou a treťou kladkou a
tangenciálne sa dotýka druhého obvodu v druhom bode ohniska, pričom prvý bod ohniska a

druhý bod ohniska sa posunú pozdĺž prvého obvodu a druhého obvodu, v uvedenom poradí,

keď sa tretia kladka otočí medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou. Tým prvý

bod ohniska a druhý bod ohniska nie sú rovnaké pre prvú eliptickú dráhu a druhú eliptickú
dráhu. V dôsledku toho prvá eliptická dráha a druhá eliptická dráha nie sú rovnaké. Posúvaním

tretej kladky pozdĺž kruhového oblúka, ktorý sa približuje k priemeru prvej eliptickej dráhy a

druhej eliptickej dráhy medzi prvým bodom dráhy a druhým bodom dráhy, dĺžka slučky medzi

prvou kladkou, druhou kladkou a treťou kladkou môže byť udržiavaná konštantná alebo tiež v

podstate konštantná.
[0015] V uskutočnení prvá kladka a druhá kladka majú os prvej kladky a os druhej kladky,
v uvedenom poradí, pričom os prvej kladky a druhej kladky sú prepojiteľné stredovou linkou,

pričom poloha otáčania sa nachádza na opačnej strane stredovej linky vzhľadom na tretiu
kladku. Tretia kladka je posúvateľná pozdĺž kruhového oblúka, ktorý sa približuje k eliptickej
dráhe. Vzhľadom na excentricitu eliptickej dráhy, t. j. odchýlku uvedenej eliptickej dráhy od

kruhu, poloha otáčania v strede kruhového oblúka sa zvyčajne nachádza na opačnej strane alebo
za stredom eliptickej dráhy vzhľadom na tretiu kladku. V tomto príkladnom uskutočnení, stred

eliptickej dráhy je definovaný na alebo vedľa stredovej linky.
[0016] V ďalšom uskutočnení prvá kladka a druhá kladka majú os prvej kladky a os druhej
kladky, v uvedenom poradí, pričom os prvej kladky a druhej kladky sú prepojiteľné stredovou

linkou, pričom poloha otáčania je premietnuteľná na stredovú linku v smere normálnom k

uvedenej stredovej linke v polovici alebo približne v polovici vzdialenosti medzi osou prvej

kladky a osou druhej kladky. Tým sa môže kruhový oblúk nachádzať okolo polohy otáčania,
ktorá je premietnuteľná do stredu eliptickej dráhy, kde by sa mal kruhový oblúk priblížiť.
[0017] V ďalšom uskutočnení prvá otočná poloha a druhá otočná poloha sú navzájom k sebe

posunuté okolo otočnej osi o otočný uhol menej ako štyridsať stupňov, výhodne menej ako
tridsať stupňov a najvýhodnejšie menej ako dvadsaťpäť stupňov. Keď je otočný uhol malý,

eliptická dráha medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou sa začne podobať na
kruhový oblúk. Tým môže byť odchýlka kruhového oblúka, pozdĺž ktorého je tretia kladka

posúvaná vzhľadom na eliptickú dráhu, zmenšená do takej miery, že dĺžka slučky môže byť

udržiavaná rovnaká alebo v podstate rovnaká.
[0018] V ďalšom uskutočnení prvá otočná poloha a druhá otočná poloha navzájom voči sebe

posunuté okolo otočnej polohy o otočný uhol najmenej desať stupňov, výhodne najmenej

pätnásť stupňov a najvýhodnejšie najmenej dvadsať stupňov. Otočné polohy sú teda od seba

dostatočne vzdialené, aby sa otočný dopravník zarovnal s dvoma rôznymi dopravníkovými
rovinami, ktoré sú posunuté pod rovnakým uhlom.

[0019] V ďalšom uskutočnení otočný dopravník obsahuje otočné rameno na podporu tretej

kladky otočným spôsobom okolo otočnej osi. Uvedené otočné rameno môže mechanicky riadiť
pohyb tretej kladky pozdĺž kruhového oblúka okolo otočnej osi.

[0020] V jednom uskutočnení otočný dopravník obsahuje otočný pohon, ktorý je usporiadaný

tak, aby poháňal otočné rameno pri otáčacom pohybe okolo otočnej osi na otočenie tretej kladky
medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou. Uvedený otočný pohon môže zaberať

priamo do otočného ramena v otočnej osi alebo môže alternatívne zaberať otočné rameno
pozdĺž jeho dĺžky, napr. s pomocou piestu.
[0021] V uskutočnení najmenej jedna z množstva kladiek je hnacia kladka na pohon najmenej
jedného nekonečného pásu alebo drôtu.

[0022] V uskutočnení najmenej jeden nekonečný pás je ozubený pás, pričom najmenej jedna

hnacia kladka je ozubená hnacia kladka, ktorá je usporiadaná na záber s ozubeným pásom na
pohon uvedeného ozubeného pásu. Ozubená hnacia kladka môže spoľahlivo zaberať ozubený

pás. Predovšetkým je možné znížiť alebo dokonca odstrániť riziko prekĺznutia ozubeného pásu

vzhľadom na ozubenú hnaciu kladku. Avšak, takáto ozubená hnacia kladka vyžaduje pevný
ozubený pás, ktorý má konštantu alebo v podstate konštantnú dĺžku slučky. Tým je otočný

dopravník podľa vynálezu obzvlášť užitočný pri použití ozubenej hnacej kladky na pohon
ozubeného pásu.
[0023] Výhodne, druhá kladka je hnacia kladka.
[0024] V uskutočnení dopravníková vetva najmenej jedného nekonečného pásu alebo drôtu je

usporiadaná tak, aby bola poháňaná v smere dopravy, pričom tretia kladka je zadná kladka

vzhľadom na uvedený smer. Tým sa tretia kladka môže otáčať na zarovnanie prvej časti

dopravníkovej vetvy s prvou dopravníkovou rovinou alebo druhou dopravníkovou rovinou na
prijatie vrstvy plášťov pneumatík v smere dopravy na otočný dopravník.
[0025] V jednom uskutočnení otočný dopravník obsahuje štvrtú kladku na opačnej strane prvej

kladky a druhej kladky vzhľadom na tretiu kladku, pričom štvrtá kladka je usporiadaná tak, aby
spolu s prvou kladkou, vytvorila najmenej druhú časť dopravníkovej vetvy za prvou časťou

dopravníkovej vetvy. Štvrtá kladka tak rozprestiera aktuálnu slučku najmenej jedného
nekonečného pásu alebo drôtu vzhľadom na minimálnu slučku medzi prvou kladkou, druhou

kladkou a treťou kladkou. Uvedená druhá časť dopravníkovej vetvy môže mať odlišnú
orientáciu ako prvá časť dopravníkovej vetvy. Konkrétne, druhá časť dopravníkovej vetvy

môže byť držaná stacionárne, zatiaľ čo prvá časť dopravníkovej vetvy sa otáča vzhľadom na

druhú časť dopravníkovej vetvy.

[0026] V jednom uskutočnení štvrtá kladka je predná kladka vzhľadom na smer dopravy. Tým

je otočný dopravník usporiadaný na vykladanie vrstvy plášťov pneumatík z druhej časti

dopravníkovej vetvy po prúde v smere dopravy.
[0027] V uskutočnení otočný dopravník obsahuje množstvo nekonečných pásov alebo drôtov,

pričom každý nekonečný pás alebo drôt sa rozprestiera v skutočnej slučke okolo množstva
kladiek, pričom dopravníkové vetvy príslušných nekonečných pásov alebo drôtov sú
usporiadané tak, aby boli poháňané v smere dopravy, pričom nekonečné pásy alebo drôty sú
usporiadané vedľa seba v bočnom smere kolmom na smer dopravy. Poskytnutím množstva

nekonečných pásov alebo drôtov vedľa seba, riziko vybočenia nekonečných pásov alebo drôtov
na stranu otočného dopravníka sa môže znížiť.
[0028] V jednom uskutočnení sú nekonečné pásy alebo drôty rozmiestnené od seba v bočnom

smere. Rozstupmi uvedených nekonečných pásov alebo drôtov od seba môže byť zabránené
ovplyvňovaniu medzi nekonečnými pásmi alebo drôtmi. Rozstupy môžu ďalej umožniť

ostatným častiam otočného dopravníka pohybovať sa cez uvedené rozstupy, napríklad na

uskutočňovanie operácií, ako sú držanie, zdvíhanie, detekcia, označovanie, dierovanie, meranie
alebo rezanie na vrstve plášťov pneumatík na dopravníkovej vetve.
[0029] V jednom uskutočnení otočný dopravník obsahuje rezacie zariadenie, ktoré je pohyblivé

zo zatiahnutej polohy v rámci skutočných slučiek príslušných nekonečných pásov alebo drôtov
do rezacej polohy, v ktorej rezacie zariadenie vyčnieva aspoň čiastočne mimo skutočné slučky

a cez rozostupy medzi príslušnými nekonečnými pásmi alebo drôtmi na dopravníkovej vetve.
Uvedené rezacie zariadenie môže byť použité na rezanie vrstvy plášťov pneumatík na

dopravníkovej vetve. Rezacie zariadenie môže byť aspoň čiastočne integrované alebo
začlenené do slučky nekonečných pásov alebo drôtov, pričom rozstupy umožňujú, aby sa
najmenej časť rezacieho zariadenia rozprestierala cez uvedené rozstupy na vykonanie rezacej
operácie na vrstve plášťov pneumatík.

[0030] V jednom uskutočnení, ktoré zahŕňa vyššie uvedené rezacie zariadenie, rezacie

zariadenie je usporiadané tak, aby vyčnievalo aspoň čiastočne mimo skutočných slučiek cez

rozstupy medzi príslušnými nekonečnými pásmi alebo drôtmi v druhej časti dopravníkovej
vetvy. Uvedená druhá časť dopravníkovej vetvy môže byť umiestnená nezávisle od otáčacej

prvej časti dopravníkovej vetvy. Konkrétnejšie, druhá časť dopravníkovej vervy môže byť
udržiavaná stacionárne, aby sa umožnilo presné rezanie vrstiev plášťov pneumatík.
[0031] V ďalšom jeho uskutočnení rezacie zariadenie obsahuje nosník, ktorý je usporiadaný

tak, aby sa rozprestieral na vnútornej strane skutočných slučiek príslušných nekonečných pásov

alebo drôtov na dopravníkovej vetve, a nákovu, ktorá je usporiadaná tak, aby bola pohyblivá

vzhľadom na uvedený nosník prostredníctvom rozstupov medzi príslušnými nekonečnými

pásmi alebo drôtmi na dopravníkovej vetve zo zatiahnutej polohy do rezacej polohy. Nákova
môže byť použitá na súčinnosť s nožom, napr. na podporu vrstvy plášťov pneumatík vzhľadom

na uvedený nôž na umožnenie presného krájania. Konkrétnejšie, nákova môže zdvihnúť
najmenej časť vrstvy plášťov pneumatiky nad nekončené pásy alebo drôty na umožnenie nožu
rezať do vrstvy plášťov pneumatík bez rezania do nekonečných pásov alebo drôtov.

[0032] V jednom uskutočnení rezacie zariadenie obsahuje množstvo zdvíhacích článkov, ktoré

sú usporiadané tak, aby boli pohyblivé vzhľadom na uvedený nosník cez rozstupy medzi
príslušnými nekonečnými pásmi alebo drôtmi na dopravníkovej vetve zo zatiahnutej polohy do

rezacej polohy. Uvedené zdvíhacie členy môžu byť použité na zdvíhanie vrstvy plášťov
pneumatík pozdĺž reznej linky na umožnenie nožu rezať do vrstvy plášťov pneumatík pozdĺž

uvedenej reznej linky bez rezania do nekonečných pásov alebo drôtov.

[0033] V ďalšom jeho uskutočnení nosník obsahuje množstvo podpier, ktoré sú usporiadané
tak, aby boli v jednej rovine alebo v podstate v jednej rovine s nekonečnými pásmi alebo drôtmi
v rozstupoch medzi uvedenými pásmi alebo drôtmi na dopravníkovej vetve na podopretie

vrstvy plášťov pneumatík. Podpery môžu zabrániť uvoľňovaniu vrstvy plášťov pneumatík

medzi nekonečnými pásmi alebo drôtmi.
[0034] V ďalšom jeho uskutočnení má nosník skosený okraj smerujúci oproti smeru dopravy

na odklonenie vrstvy plášťov pneumatík nad nosníkom v uvedenom smere dopravy. Tým je
možné zabrániť tomu, aby sa nosník zapichol do vrstvy plášťov pneumatík keď sa vrstva

plášťov pneumatík pohybuje cez nosník v smere dopravy.
[0035] V ďalšom jeho uskutočnení sa nosník rozprestiera pozdĺž reznej linky na účely

súčinnosti s nožom (108) pozdĺž uvedenej reznej linky (C), pričom rezná linka je päťdesiat
milimetrov alebo menej a výhodne tridsať milimetrov alebo menej od štvrtej kladky. Relatívne
malá vzdialenosť od reznej linky k štvrtej kladke umožňuje odrezať relatívne krátku časť vrstvy

plášťov pneumatík a vypustiť uvedenú krátku časť, napr. ako odpad, prednostne pred odrezaním

ďalšej časti vrstvy plášťov pneumatík.
[0036] Vo výhodnom uskutočnení prvá kladka, druhá kladka a/alebo tretia kladka sú vybavené

množstvom vodiacich prvkov rozprestierajúcich sa po obvode na rozstupoch medzi príslušnými
nekonečnými pásmi alebo drôtmi na vedenie príslušných nekonečných pásov alebo drôtov.

Uvedené vodiace prvky môžu odrážať a/alebo zhromažďovať nekonečné pásy alebo drôty na

príslušných kladkách a zabrániť tak nekonečným pásom alebo drôtom narážať jeden do druhého
alebo do strán uvedených kladiek.

[0037] V jednom uskutočnení vodiace prvky sú v jednej rovine alebo v podstate v jednej rovine

s nekonečnými pásmi alebo drôtmi v rozstupoch medzi uvedenými nekonečnými pásmi alebo

drôtmi na dopravníkovej vetve na podporu vrstvy plášťov pneumatík. Vodiace prvky tým môžu,
podobne ako podpery nárazníka, zabrániť uvoľňovaniu vrstvy plášťov pneumatík v rozstupe
medzi nekonečnými pásmi alebo drôtmi.
[0038] V ďalšom uskutočnení dopravníkové zariadenie ďalej obsahuje prvý dodávací

dopravník a druhý dodávací dopravník rozprestierajúce sa v prvej dopravníkovej rovine a
druhej dopravníkovej rovine, v uvedenom poradí, pred otočným dopravníkom a vykladacím
dopravníkom rozprestierajúcim sa v tretej dopravníkovej rovine za otočným dopravníkom v

smere dopravy, pričom otočný dopravník je usporiadaný tak, aby dopravil prvú vrstvu plášťov
pneumatík z prvého dodávacieho dopravníka na vykladací dopravník, keď je prvá časť

dopravníkovej vetvy zarovnaná s prvou dopravníkovou rovinou, a dopravila druhú vrstvu
plášťov pneumatík z druhého dodávacieho dopravníka na vykladací dopravník, keď je prvá časť

dopravníkovej vetvy zarovnaná s druhou dopravníkovou rovinou. Tým môže byť otočný
dopravník jednoducho umiestnený medzi prvým dodávacím dopravníkom a druhým dodávacím
dopravníkom pred otočným dopravníkom a vykladacím dopravníkom za otočným

dopravníkom. Jedna alebo viac vrstiev plášťov pneumatík môžu byť selekčne prijatých z prvého

dodávacieho dopravníka alebo druhého dodávacieho dopravníka a vyložené na vykladací
dopravník na ďalšiu manipuláciu. Toto zloženie je typicky používané v skeletovej výrobnej
stanici, kde je niekoľko skeletových plášťov dodaných na laminovanie a/alebo rezanie v
dopravníkovom zariadení pred tým, ako budú vyložené na skeletový výrobný bubonna bubon

na stavbu kostier.
[0039] V jednom uskutočnení prvá dopravníková rovina a tretia dopravníková rovina sú

rovnobežné, v podstate rovnobežné alebo menej ako dva stupne od seba. Tým môže byť vrstva

plášťov pneumatík dopravená z prvého dodávacieho dopravníka, nad dopravníkovú vetvu na
otočnom dopravníku a na vykladací dopravník v podstate vo vodorovnej rovine dopravy. Tým

môže byť zabránené vlneniu ako výsledku náhlych zmien smeru vrstvy plášťov pneumatík.
[0040] V ďalšom jeho uskutočnení druhá dopravníková rovina je posunutá nad otočný uhol

menej ako štyridsať stupňov, výhodne menej ako tridsať stupňov a najvýhodnejšie menej ako
dvadsaťpäť stupňov vzhľadom na prvú dopravníkovú rovinu. Prvá časť dopravníkovej vetvy

môže tiež byť zarovnaná buď s prvou dopravníkovou rovinou alebo druhou dopravníkovou
rovinou. Zarovnaním prvej časti dopravníkovej vetvy s druhou dopravníkovou rovinou, vrstva

plášťov pneumatík môže byť prijatá do prvej časti dopravníkovej vetvy v úrovni dopravníkovej

roviny na zabránenie vlnenia vrstvy plášťov pneumatík pri prechode z druhého dodávacieho

dopravníka na otočný dopravník.
[0041] Podľa druhého aspektu, vynález poskytuje spôsob na dopravenie vrstvy plášťov

pneumatík s použitím horeuvedeného dopravníkového zariadenia, pričom tento spôsob

obsahuje krok otočenia tretej kladky vzhľadom na prvú kladku a druhú kladku okolo otočnej
osi medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou pri zachovaní rovnakej dĺžky

minimálnej slučky s toleranciou, keď je tretia kladka v prvej otočnej polohe a druhej otočnej
polohe.
[0042] Spôsob sa týka praktickej implementácie dopravníkového zariadenia podľa prvého

aspektu vynálezu. Tým jeho výhody zodpovedajú výhodám dopravníkového zariadenia a jeho

príslušným uskutočneniam a ďalej sa už nebudú opakovať.
[0043] Vo výhodnom uskutočnení spôsobu je dĺžka minimálnej slučky zachovaná rovnaká s

toleranciou v prípade ktorejkoľvek otočnej polohy tretej kladky okolo otočnej osi medzi prvou
otočnou polohou a druhou otočnou polohou.
[0044] V ďalšom výhodnom uskutočnení spôsobu dopravníkové zariadenie ďalej obsahuje prvý

dodávací dopravník a druhý dodávací dopravník rozprestierajúci sa v prvej dopravníkovej
rovine a druhej dopravníkovej rovine, v uvedenom poradí, pred otočným dopravníkom a
vykladacím dopravníkom rozprestierajúcim sa v tretej dopravníkovej rovine za otočným
dopravníkom v smere dopravy, pričom tento spôsob ďalej obsahuje krok použitia otočného

dopravníka, aby dopravil prvú vrstvu plášťov pneumatík z prvého dodávacieho zásobníka na
vykladací dopravník, keď je prvá časť dopravníkovej vetvy zarovnaná s prvou dopravníkovou

rovinou, a dopravil druhú vrstvu plášťov pneumatík z druhého dodávacieho zásobníka na
vykladací dopravník, keď je prvá časť dopravníkovej vetvy zarovnaná s druhou dopravníkovou

rovinou.
[0045] V jednom uskutočnení spôsob ďalej obsahuje kroky odrezania časti prvej vrstvy plášťov

pneumatík alebo druhej vrstvy plášťov pneumatík na dopravníkovej vetve otočného

dopravníka, vyloženie odrezanej časti na vykladací dopravník a zatiahnutie zvyšnej časti prvej
vrstvy plášťov pneumatík alebo druhej vrstvy plášťov pneumatík v smere zatiahnutia oproti

smeru dopravy. Vrstva plášťov pneumatík obsahuje lepkavý gumový materiál. Stiahnutím

zostávajúcej časti vrstvy plášťov pneumatík možno zabrániť tomu, aby sa odrezaná časť vrstvy
plášťov pneumatík opäť pripevnila alebo prilepila na zostávajúcu časť vrstvy plášťov
pneumatík. Odrezaná časť vrstvy plášťov pneumatík tak môže byť spoľahlivo vyložená.
[0046] V ďalšom uskutočnení spôsob ďalej obsahuje krok nahradenia najmenej jedného

nekonečného pásu alebo drôtu počas údržby, pričom najmenej jeden nekonečný pás alebo drôt

je možné odstrániť z prvej kladky, druhej kladky a tretej kladky v bočnom smere rovnobežnom
s otočnou osou.
[0047] Rôzne aspekty a znaky opísané a znázornené v špecifikácii môžu byť použité jeden po

druhom všade, kde je to možné. Tieto jednotlivé aspekty, predovšetkým aspekty a znaky
opísané v priložených závislých nárokoch, môžu byť predmetom rozdelených patentových
prihlášok.

STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV

[0048] Vynález bude objasnený na základe príkladného uskutočnenia znázorneného na

priložených schematických obrázkoch, v ktorých:
obrázok 1 znázorňuje izometrický pohľad na dopravníkové zariadenie podľa prvého
príkladného uskutočnenia vynálezu;
obrázky 2 a 3 znázorňujú bočné pohľady na dopravníkové zariadenie podľa obrázku 1;
obrázky 4, 5 a 6 znázorňujú bočné pohľady na dopravníkové zariadenie podľa obrázku
1 v troch odlišných otočných polohách;
obrázok 7 znázorňuje izometrický pohľad na alternatívne dopravníkové zariadenie

podľa druhého príkladného uskutočnenia vynálezu; a

obrázok 8 znázorňuje bočný pohľad na ďalšie alternatívne dopravníkové zariadenie
podľa tretieho príkladného uskutočnenia vynálezu.

DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0049] Obrázok 1 znázorňuje dopravníkové zariadenie 1 s otočným dopravníkom 3. Ako je

znázornené na obrázkoch 2 a 3, dopravníkové zariadenie 1 ďalej obsahuje prvý dodávací

dopravník 21, druhý dodávací dopravník 22 a vykladací dopravník 23. Otočný dopravník 3 je
usporiadaný na dopravenie vrstvy 9 plášťov pneumatík v smere D dopravy z jedného z prvého
dodávacieho dopravníka 21 a druhého dodávacieho dopravníka 22 pred uvedeným otočným
dopravníkom 3 v smere D dopravy na vykladací dopravník 23 za otočným dopravníkom 3 v

smere D dopravy. Uvedený otočný dopravník 3 možno použiť na selektívne prijímanie jednej
alebo viacerých vrstiev 9 plášťov pneumatík z prvého dodávacieho dopravníka 21 a druhého

dodávacieho dopravníka 22. Je to užitočné napríklad v skeletovej výrobnej stanici, kde sú
vrstvy 9 plášťov pneumatík vo forme skeletových plášťov dodávané, laminované a/alebo rezané

na dopravníkovom zariadení 1 pred vyložením na skeletový výrobný bubon (nie je znázornený).

[0050] Ako je znázornené na obrázkoch 2 a 3, prvý dodávací dopravník 21 a druhý dodávací

dopravník 22 sa rozprestirajú v prvej dopravníkovej rovine H1 a druhej dopravníkovej rovine
H2, v uvedenom poradí. Vykladací dopravník 23 sa rozprestiera v tretej dopravníkovej rovine
H3. Prvá dopravníková rovina H1 a tretia dopravníková rovina H3 sú výhodne v línii, v rovine,

paralelné, v podstate paralelné alebo dva stupne od seba. Tým môže byť vrstva 9 plášťov
pneumatík dopravená z prvého dodávacieho dopravníka 21, cez otočný dopravník 3 a na
vykladací dopravník 23 na v podstate vodorovnej rovine dopravovania. Druhá dopravníková

rovina H2 je posunutá o otočný uhol Z menší ako štyridsať stupňov, výhodne menší ako tridsať

stupňov a najvýhodnejšie menej ako dvadsaťpäť stupňov vzhľadom na prvú dopravníkovú

rovinu H1. V tomto príkladnom uskutočnení sa druhá dopravníková rovina H2 rozprestiera pod

prvou dopravníkovou rovinou H1.
[0051] Ako je najlepšie vidieť na obrázku 1, otočný dopravník 3 obsahuje množstvo

nekonečných pásov 30 na dopravu vrstvy 9 plášťov pneumatík a množstvo kladiek 41, 42, 43,
44 na vedenie uvedeného množstva nekonečných pásov 30 v slučke okolo uvedených kladiek

41 - 44. Nekonečné pásy 30 sú výhodne ozubené pásy. Zuby sa nachádzajú na vnútornej strane
slučky. Slučka obsahuje dopravníkovú vetvu 31 a vratnú vetvu 32. Dopravníková vetva 31 je

vetva slučky, ktorá prenáša a dopravuje vrstvu 9 plášťov pneumatík. Slučka má dĺžku slučky.
Každý z jedného alebo z viacerých nekonečných pásov 30 má dĺžku, ktorá zodpovedá uvedenej
dĺžke slučky. V tomto príkladnom uskutočnení je dopravníková vetva 31 hornou vetvou slučky

a vratná vetva 32 je spodnou vetvou slučky.
[0052] V alternatívnom uskutočnení (nie je znázornené) môže otočný dopravník 3 obsahovať

jeden nekonečný pás 30 namiesto množstva nekonečných pásov 30. Množstvo nekonečných

pásov 30 je výhodné, pretože sa s nimi ľahšie zaobchádza, ľahšie sa vymieňajú a je menšia

pravdepodobnosť, že zídu z bokov kladiek 41 - 44. V ďalšom alternatívnom uskutočnení (nie
je znázornené) nekonečnými pásmi 30 môžu byť nekonečné drôty.
[0053] Ako je najlepšie vidieť na obrázkoch 2 - 6, množstvo kladiek 41 - 44 obsahuje prvú

kladku 41, ktorá definuje dopravníkovú vetvu 31, druhú kladku 42, ktorá definuje vratnú vetvu
32 a tretiu kladku 43, ktorá je usporiadaná medzi dopravníkovou vetvou 31 a vratnou vetvou
32. V tomto príkladnom uskutočnení je tretia kladka 43 zadná kladka vzhľadom na smer D

dopravy a množstvo kladiek 41 - 44 ďalej obsahuje štvrtú kladku 44, ktorá je usporiadaná

medzi dopravníkovou vetvou 31 a vratnou vetvou 32 na opačnej strane prvej kladky 41 a druhej

kladky 42 vzhľadom na tretiu kladku 43. Otočný dopravník 3 môže obsahovať piatu alebo
ďalšie kladky (nie sú znázornené). Prvá kladka 41, druhá kladka 42, tretia kladka 43 a štvrtá
kladka 44 sú otočné okolo osi S1 prvej kladky, osi S2 druhej kladky, osi S3 tretej kladky a osi

S4 štvrtej kladky, v uvedenom poradí. Prvá kladka 41, druhá kladka 42, tretia kladka 43 a štvrtá
kladka 44 majú ďalej prvý obvod 45, druhý obvod 46, tretí obvod 47 a štvrtý obvod 48,
v uvedenom poradí, súosový voči svojim príslušným osiam S1-S4. Jedna z kladiek 41 - 44 je

hnaná kladka, najlepšie ozubená hnaná kladka. V tomto príkladnom uskutočnení je druhá
kladka 42 ozubená hnacia kladka. Zuby ozubenej hnacej kladky sú usporiadané tak, aby
uvádzali do pohybu zuby jedného alebo viacerých ozubených pásov 30.
[0054] Konkrétnejšie je prvá kladka 41 spolu s treťou kladkou 43 usporiadaná tak, že tvorí prvú

časť 33 dopravníkovej vetvy 31. Prvá kladka 41 je spolu so štvrtou kladkou 44 usporiadaná tak,
že tvorí druhú časť 34 dopravníkovej vetvy 31 za prvou časťou 33 dopravníkovej vetvy 31

vzhľadom na smer D dopravy. Podobne je druhá kladka 42 spolu s treťou kladkou 43
usporiadaná tak, že tvorí prvú časť 35 vratnej vetvy 32. Druhá kladka 42 je spolu so štvrtou
kladkou 44 usporiadaná tak, že tvorí druhú časť 36 vratnej vetvy 32 za prvou časťou 35 vratnej

vetvy 32 vzhľadom na smer D dopravy. Následne je prvá kladka 41 usporiadaná medzi prvou
časťou 33 a druhou časťou 34 dopravníkovej vetvy 31, druhá kladka 42 je usporiadaná medzi

prvou časťou 35 a druhou časťou 36 vratnej vetvy 32, tretia kladka 43 je usporiadaná medzi
prvou časťou 33 dopravníkovej vetvy 31 a prvou časťou 35 vratnej vetvy 32 a štvrtá kladka 44
je usporiadaná medzi druhou časťou 34 dopravníkovej vetvy 31 a druhou časťou 36 vratnej
vetvy 32.
[0055] V tomto príkladnom uskutočnení sú prvá kladka 41, druhá kladka 42 a štvrtá kladka 44

v pevných relatívnych polohách k sebe navzájom. Tým dĺžka nekonečných pásov 30 v druhej
časti 34 dopravníkovej vetvy 31 a druhej časti 36 vratnej vetvy 32 zostáva konštantná bez
ohľadu na otáčanie na tretej kladke 43. Tým je štvrtá kladka 44 úplne nepovinná. Obrázok 8

znázorňuje alternatívne dopravníkové zariadenie 201 s otočným dopravníkom 203, v ktorom je
štvrtá kladka 44 vynechaná a pričom sa nekonečné pásy 230 rozprestierajú priamo od prvej

kladky 41 k druhej kladke 42. Alternatívne môže byť dopravníkové zariadenie vybavené štvrtou
alebo ďalšími kladkami (nie sú znázornené), čo by nemalo mať žiaden vplyv na minimálnu
slučku L okolo prvej kladky 41, druhej kladky 42 a tretej kladky 43.
[0056] Na účely vysvetlenia predkladaného vynálezu sa slučka okolo prvej kladky 41, druhej

kladky 42 a tretej kladky 43 označuje ako minimálna slučka L a skutočná slučka nekonečných
pásov 30, 230 okolo množstva kladiek 41 - 44, ktorá zahŕňa alebo nezahŕňa štvrtú kladku 44,
sa označuje ako skutočná slučka. V trojkladkovom systéme prvej kladky 41, druhej kladky 42

a tretej kladky 43 zodpovedá skutočná slučka nekonečných pásov 30 minimálnej slučke L. Keď
skutočné slučky zahŕňajú štvrtú kladku 44 alebo ďalšie kladky, sú skutočné slučky väčšie ako

minimálna slučka L, ktorá sa virtuálne stále rozprestiera okolo prvej kladky 41, druhej kladky
42 a tretej kladky 43.

[0057] Ako je znázornené na obrázkoch 1, 2 a 3, tretia kladka 43 je otočná v otočnom pohybe

W okolo otočnej osi X vzhľadom na prvú kladku 41 a druhú kladku 42. Otočná os X sa nachádza
v polohe Y otáčania oddelenej od tretej kladky 43 smerom k prvej kladke 41 a druhej kladke

42. Tretia kladka 43 je otočná okolo uvedenej otočnej osi X medzi prvou otočnou polohou, ako
je znázornené na obrázkoch 2 a 4, a druhou otočnou polohou, ako je znázornené na obrázkoch
3 a 6, na zarovnanie prvej časti 33 dopravníkovej vetvy 31 s prvým dodávacím dopravníkom

21 v prvej dopravníkovej rovine H1 a s druhým dodávacím dopravníkom 22 v druhej
dopravníkovej rovine H2, v uvedenom poradí.
[0058] Poloha Y otáčania je zvolená tak, že dĺžka minimálnej slučky L je rovnaká v prvej

otočnej polohe tretej kladky 43, ako je znázornené na obrázkoch 2 a 4, vzhľadom na druhú

otočnú polohu tretej kladky 43, ako je znázornené na obrázkoch 3 a 6, s toleranciou menej ako

1 percento, výhodne menej ako 0,4 percenta, výhodnejšie menej ako 0,1 percenta a
najvýhodnejšie menej ako 0,05 percenta. Alternatívne je tolerancia menej ako pol milimetra,
ak je tretia kladka 43 v prvej otočnej polohe, ako je znázornené na obrázkoch 2 a 4, a v druhej

otočnej polohe, ako je znázornené na obrázkoch 3 a 6. Výhodne je tolerancia menej ako jedna

desatina milimetra, výhodnejšie menej ako jedna dvadsatina milimetra a najvýhodnejšie menej
ako jedna päťdesiatina milimetra. Poloha Y otáčania je výhodne zvolená tak, aby dĺžka

minimálnej slučky L bola rovnaká s toleranciou pre akúkoľvek otočnú polohu tretej kladky 43,
napr. prechodná otočná poloha, ako je znázornená na obrázku 5, okolo otočnej osi X medzi

prvou otočnou polohou, ako je znázornené na obrázkoch 2 a 4, a druhou otočnou polohou, ako

je znázornené na obrázkoch 3 a 6.
[0059] Poloha Y otáčania je zvolená na základe zásady, že dĺžka minimálnej slučky L zostane

konštantná, keď sa tretia kladka 43 posunie pozdĺž eliptickej dráhy definovanej prvým bodom
F1 ohniska, druhým bodom F2 ohniska a bodom dráhy na zakrivení uvedenej eliptickej dráhe.

Tretia kladka 43 sa však posúva pozdĺž kruhovej dráhy A súosovej k polohe Y otáčania. Z

dôvodu excentricity eliptickej dráhy sa môže takáto kruhová dráha A iba čiastočne priblížiť k

eliptickej dráhe. Avšak, ak je excentricita blízko nuly alebo sa na priblíženie eliptickej dráhy
využíva iba oblúk malej dĺžky kruhovej dráhy A, je možné odchýlku kruhovej dráhy A od

eliptickej dráhy minimalizovať.
[0060] Situáciu komplikuje ešte to, že prvý bod F1 ohniska a druhý bod F2 ohniska, ktoré

definujú eliptickú dráhu, sa nachádzajú na prvom obvode 45 a druhom obvode 46, v uvedenom
poradí. Konkrétnejšie, prvý bod F1 ohniska sa nachádza v polohe, kde sa prvá časť 33

dopravníkovej vetvy 31 tangenciálně dotýka alebo spája s prvým obvodom 45 prvej kladky 41

a druhý bod F2 ohniska sa nachádza v polohe, kdesa prvá časť 35 vratnej vetvy 32 tangenciálne
dotýka alebo spája s druhým obvodom 46 druhej kladky 42. Uvedené body F1, F2 ohniska sa
posúvajú po príslušných obvodoch 45, 46, keď sa tretia kladka 43 otočí okolo otočnej osi X v

polohe Y otáčania. Tým, pre optimálne priblíženie eliptickej dráhy, po ktorej by sa mala
pohybovať os S3 tretej kladky, sa musí skutočne priblížiť priemer niekoľkých eliptických dráh
definovanými rozdielnymi bodmi F1, F2 ohniska v rozdielnych otočných polohách tretej

kladky 43.
[0061] Upozorňujeme, že dĺžka skutočných slučiek nekonečných pásov 30 medzi prvou

kladkou 41, druhou kladkou 42 a štvrtou kladkou 44 zostáva konštantná. Konkrétne možno
pozorovať, že druhá časť 34 dopravníkovej vetvy 31 sa tangenciálne dotýka prvého obvodu 45

prvej kladky 41 v prvom tangenciálnom bode F3, že druhá časť 36 vratnej vetvy 32 sa
tangenciálne dotýka druhého obvodu 46 druhej kladky 42 v druhom tangenciálnom bode F4 a

že dĺžka slučiek nekonečných pásov 30 medzi uvedeným tangenciálnym bodom F3 a uvedeným

druhým tangenciálnym bodom F4 je konštantná, bez ohľadu na otočnú polohu tretej kladky 43.

Inými slovami, dĺžka skutočnej slučky nekonečných pásov 30 a/alebo dĺžka minimálnej slučky
L medzi prvým tangenciálnym bodom F3 a druhým tangenciálnym bodom F4, ktorá sa
nerozprestiera okolo tretej kladky 43, zostáva konštantná. Poloha Y otáčania je zvolená tak, aby

zostávajúca dĺžka slučiek nekonečných pásov 30, ktorá sa rozprestiera od prvého

tangenciálneho bodu F3 na prvej kladke 41 okolo tretej kladky 43 k druhému tangenciálnemu
bodu F4 na druhej kladke 42 je rovnaká s toleranciou menšou ako 1 percento, keď je tretia

kladka 43 v druhej otočnej polohe vzhľadom na rovnakú dĺžku, keď je tretia kladka 43 v prvej
otočnej polohe.
[0062] Ďalej je uvedených niekoľko charakteristík polohy Y otáčania, ktorá umožňuje osi S3

tretej kladky posúvať sa pozdĺž kruhovej dráhy A, ktorá sa minimálne medzi prvou otočnou
polohou a druhou otočnou polohou, najlepšie približuje ideálnej a/alebo priemernej eliptickej

dráhe.
[0063] Os S3 tretej kladky je v prvom bode P1 dráhy na kruhovej dráhe A, keď je tretia kladka

43 v prvej otočnej polohe, ako je znázornené na obrázkoch 2 a 4, a os S3 tretej kladky je v
druhom bode P2 dráhy na kruhovej dráhe A, keď je tretia kladka 43 v druhej otočnej polohe,
ako je znázornené na obrázkoch 3 a 6. Kruhová dráha A medzi prvým bodom P1 dráhy a

druhým bodom P2 dráhy obsahuje kruhový oblúk B, pozdĺž ktorého sa pohybuje os S3 tretej
kladky, keď sa tretia kladka 43 otočí okolo otočnej osi X z prvej otočnej polohy do druhej

otočnej polohy. Poloha Y otáčania je zvolená tak, že sa uvedený kruhový oblúk B približuje k
ideálnej a/alebo priemernej eliptickej dráhe.
[0064] Obrázok 4 znázorňuje prvú eliptickú dráhu E1 definovanú prvým bodom F1 ohniska,

druhým bodom F2 ohniska a prvým bodom P1 dráhy, keď je tretia kladka 43 v prvej otočnej
polohe. Obrázok 6 znázorňuje druhú eliptickú dráhu E2 definovanú prvým bodom F1 ohniska,

druhým bodom F2 ohniska a druhým bodom P2 dráhy, keď je tretia kladka 43 v druhej otočnej
polohe. Uvedená druhá eliptická dráha E2 je trocha odlišná od prvej eliptickej dráhy E1, pretože

os S3 tretej kladky sa posunula pozdĺž kruhového oblúka B, nie po prvej eliptickej dráhe E1.
Obrázok 5 znázorňuje prechodnú tretiu eliptickú dráhu E3 definovanú prvým bodom F1

ohniska, druhým bodom F2 ohniska a tretím bodom P3 dráhy, keď je tretia kladka 43 v

prechodnej tretej otočnej polohe medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou.
Uvedená tretia eliptická dráha E3 je znova trocha odlišná od prvej eliptickej dráhy E1 a druhej

eliptickej dráhy E2. Poloha Y otáčania je zvolená tak, že kruhový oblúk B sa približuje priemeru

prvej eliptickej dráhy E1, druhej eliptickej dráhy E2 a/alebo tretej eliptickej dráhy E3.
[0065] Polohu Y otáčania možno charakterizovať aj tým, že keď prvý obvod 45 a druhý obvod
46 sú spojené vonkajším dotyčnicami T1, T2, poloha Y otáčania sa nachádza v medzipriestore
definovanom uvedenými vonkajšími dotyčnicami T1, T2. Polohu Y otáčania možno ďalej

charakterizovať tým, že keď os S1 prvej kladky a os druhej kladky S2 sú spojené stredovou
linkou T3, poloha Y otáčania sa nachádza za stredovou linkou T3 vzhľadom na tretiu kladku

43. Navyše alebo alternatívne môže byť poloha Y otáčania charakterizovaná tým, že keď os S1
prvej kladky a os S2 druhej kladky sú spojené stredovou linkou T3, poloha Y otáčania je
premietnuteľná na stredovú linku T3 v smere normálnom k uvedenej stredovej linke T3 v

polovici alebo približne v polovici vzdialenosti medzi osou S1 prvej kladky a osou S2 druhej

kladky.
[0066] V príklade znázornenom na obrázkoch 4, 5 a 6, sú priemery prvej kladky 41, druhej

kladky 42, tretej kladky 43 a štvrtej kladky 44 50 milimetrov, 50 milimetrov, 30 milimetrov a
30 milimetrov, v uvedenom poradí. Os S1 prvej kladky a os S2 druhej kladky sú od seba

vzdialené vo vertikálnom smere V cez 100 milimetrov. Os S1 prvej kladky sa nachádza 20

milimetrov pred osou S2 druhej kladky vzhľadom na smer D dopravy. Os S1 prvej kladky a os

S4 štvrtej kladky sú od seba vzdialené 160 milimetrov v smere D dopravy. Štvrtá kladka 44 je

umiestnená tak, že druhá časť 34 dopravníkovej vetvy 31 sa rozprestiera horizontálne. Prvá časť

33 dopravníkovej vetvy 31 má otočný uhol Z 1 stupeň vzhľadom k horizontálne sa
rozprestierajúcej druhej časti 34 dopravníkovej vetvy 31, keď je tretia kladka 43 v prvej otočnej

polohe, ako je znázornené na obrázku 4, a uhol 21 stupňov vzhľadom na horizontálne sa

rozprestierajúcu druhú časť 34 dopravníkovej vetvy 31, keď je tretia kladka 43 v druhej otočnej
polohe, ako je znázornené na obrázku 6. Poloha Y otáčania sa nachádza 25,27 milimetrov za
osou S1 prvej kladky vzhľadom na smer D dopravy a 46,36 milimetrov pod osou S1 prvej

kladky vo vertikálnom smere V. Polomer kruhovej dráhy A, a tým kruhového oblúku B, je
185,31 milimetrov. Pri uvedených rozmeroch sa dĺžka skutočnej slučky pohybuje od 799,99 do

800,01 milimetrov medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou. Tým, keď je
zvolená dĺžka jedného alebo viacerých nekonečných pásov 30 800 milimetrov, bude dĺžka

skutočnej slučky s toleranciou 0,01 milimetra medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou

polohou. Navyše, pri uvedených rozmeroch sa dĺžka minimálnej slučky L pohybuje od 588,40
do 588,42 milimetrov medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou. Tým bude

dĺžka minimálnej slučky L s toleranciou 0,01 milimetra priemernej dĺžky minimálnej slučky L
v prvej otočnej polohe a druhej otočnej polohe.
[0067] Navyše, z obrázkov 4, 5 a 6 možno pozorovať, že uhol medzi prvou časťou 33

dopravníkovej vetvy 31 a prvou časťou 35 vratnej vetvy 32 je relatívne ostrý, napr. menší ako
90 stupňov.
[0068] Osoba skúsená v danom odbore ocení, že vyššie uvedené rozmery sú uvedené len ako

príklady s cieľom preukázať pracovný princíp vynálezu. Rovnaký pracovný princíp platí aj pre
rôzne iné rozmery. Bod Y otáčania možno vypočítať pre každú konfiguráciu zadaním
parametrov prvej kladky 41, druhej kladky 42 a tretej kladky 43 do počítačového programu,
ktorý dokáže vypočítať trajektóriu osi S3 tretej kladky 43 bez viazania na bod Y otáčania

vzhľadom na prvú kladku 41 a druhú kladku 42 s predpokladom, že dĺžka minimálnej slučky L

zostane zachovaná konštantne. To vedie k tomu, že tretia kladka 43 sa pohybuje pozdĺž ideálnej
a/alebo priemernej eliptickej dráhe. Grafickým zobrazením bodov dráhy na tejto ideálnej
a/alebo priemernej eliptickej dráhe v prípade troch plánovaných otočných polôh možno

zakresliť kruhovú dráhu A a/alebo kruhový oblúk B prostredníctvom uvedených troch otočných
polôh.

[0069] Ako je znázornené na obrázku 1, otočný dopravník 3 zahŕňa otočné rameno 5 na podporu

tretej kladky 43 otočným spôsobom okolo otočnej osi X. Otočný dopravník 3 ďalej zahŕňa
otočný pohon 6, ktorý je usporiadaný tak, aby poháňal otočné rameno 5 v otočnom pohybe W

okolo otočnej osi X na otočenie tretej kladky 43 medzi prvou otočnou polohou, ako je

znázornené na obrázkoch 2 a 4, a druhou otočnou polohou, ako je znázornené na obrázkoch 3

a 6. V tomto príkladnom uskutočnení je otočným pohonom 6 piest, ktorý uvádza do pohybu
otočné rameno 5 v polohe oddelenej od otočnej osi X na otočenie uvedeného ramena 5 okolo

uvedenej otočnej osi X. Alternatívne môže otočný pohon 6 byť poskytnutý ako rotačný pohon,
napr. servomotor, ktorý uvádza do záberu otočné rameno 5 priamo na otočnej osi X.

[0070] Obrázok 7 znázorňuje alternatívne dopravníkové zariadenie 101 podľa druhého

príkladného uskutočnenia vynálezu. Uvedené dopravníkové zariadenie 101 sa líši od už

prediskutovaného dopravníkového zariadenia 1 v tom, že otočný dopravník 103 zahŕňa rezacie
zariadenie 107, ktoré je pohyblivé zo zatiahnutej polohy v rámci skutočných slučiek príslušných

nekonečných pásov do rezacej polohy, ako je znázornené na obrázku 7, v ktorej rezacie
zariadenie 107 aspoň čiastočne vyčnieva mimo skutočné slučky a cez rozostupy medzi
príslušnými nekonečnými pásmi 30 na dopravníkovej vetve 31. Konkrétnejšie je rezacie

zariadenie 107 usporiadané tak, aby vyčnievalo cez rozstupy medzi nekonečnými pásmi 30 v

druhej časti 34 dopravníkovej vetvy 31 medzi prvou kladkou 41 a štvrtou kladkou 44.
[0071] V tomto príkladnom uskutočnení obsahuje rezacie zariadenie 107 nosník 170, ktorý je

usporiadaný tak, aby sa rozprestieral na vnútornej strane skutočných slučiek príslušných
nekonečných pásov na dopravníkovej vetve 31 a nákovu 171, ktorá sa pohybuje vzhľadom na
uvedený nosník 170 prostredníctvom rozstupov medzi príslušnými nekonečnými pásmi 30 na

dopravníkovej vetve 31 zo zatiahnutej polohy do rezacej polohy, ako je znázornené na obrázku

7. Konkrétne nákova 171 pohyblivá prostredníctvom jedného z rozstupov v strede alebo blízko
stredu otočného dopravníka 103. Nákova 171 je pohyblivá v zdvíhacom smere, ktorý je
výhodne paralelný s vertikálnym smerom V. Nákova 171 sa používa na súčinnosť s nožom 108.

Uvedený nôž 108 je pohyblivý pozdĺž reznej linky C naprieč otočným dopravníkom 103,
výhodne v bočnom smere K. V tomto príklade je nôž 108 usporiadaný na rezanie do vrstvy 9

plášťov pneumatík na nákove 171 a na následný pohyb v jednom alebo oboch smeroch pozdĺž

reznej linky C na odrezanie prvej časti vrstvy 9 plášťov pneumatík. Nákova je 171 usporiadaná

na podporu a/alebo zdvihnutie vrstvy 9 plášťov pneumatík vzhľadom na nekonečné pásy 30

smerom k nožu 108, aby mohol nôž 108 odrezať vrstvu 9 plášťov pneumatík bez zarezania do

nekonečných pásov 30.
[0072] Rezná linka C je výhodne vo vzdialenosti päťdesiat milimetrov alebo menej a výhodne

vo vzdialenosti tridsať milimetrov alebo menej od štvrtej kladky 44 v smere D dopravy. Preto

je možné odrezať relatívne krátku časť j vrstvy 9 plášťov pneumatík a vyložiť ju v smere D
dopravy, napr. ako odpadovú časť pred odrezaním následnej časti vrstvy 9 plášťov pneumatík.

Zvyšnú časť vrstvy 9 plášťov pneumatík možno zatiahnuť v smere zatiahnutia R opačnom voči
smeru D dopravy, aby sa zabránilo opätovnému pripojeniu alebo prilepeniu odrezanej časti k
zvyšnej časti vrstvy 9 plášťov pneumatík.

[0073] Rezacie zariadenie 107 ďalej obsahuje množstvo zdvíhacích článkov 172, ktoré sú

pohyblivé vzhľadom na uvedený nosník 170 cez rozstupy medzi príslušnými nekonečnými

pásmi 30 na dopravníkovej vetve 31 zo zatiahnutej polohy do rezacej polohy, ako je znázornené
na obrázku 7. Zdvíhacie články 172 môžu zdvihnúť vrstvu 9 plášťov pneumatík v zdvíhacom
smere výhodne paralelnom s vertikálnym smerom V z nekonečných pásov 30 pozdĺž reznej

linky C tak, aby sa nôž 108 mohol pohybovať pozdĺž uvedenej reznej linky C bez zarezania do

nekonečných pásov 30.
[0074] Nosník 170 obsahuje výhodne množstvo podpier 173, ktoré sú usporiadané tak, aby boli

v jednej rovine alebo v podstate v jednej rovine s nekonečnými pásmi 30 v rozstupoch medzi

uvedenými nekonečnými pásmi 30 na dopravníkovej vetve 31. Nosník 170 má skosený okraj
174 smerujúci oproti smeru D dopravy na odklonenie

vrstvy 9 plášťov pneumatík nad

nosníkom 170 v uvedenom smere D dopravy.
[0075] Ako je znázornené na obrázku 7, jedna alebo viaceré kladky 41 - 44 sú vybavené

množstvom vodiacich prvkov 149 rozprestierajúcich sa po obvode na rozstupoch medzi
príslušnými nekonečnými pásmi 30 na vedenie príslušných nekonečných pásov 30. Uvedené

vodiace prvky 149 sú usporiadané tak, aby boli v rovine alebo v podstate v rovine s
nekonečnými pásmi 30 v rozstupoch medzi uvedenými nekonečnými pásmi 30 na

dopravníkovej vetve 31 na podporu vrstvy 9 plášťov pneumatík a vedenie a/alebo zachovanie

nekonečných pásov 30 v polohe.
[0076] Ďalej treba uviesť, jeden alebo viaceré nekonečné pásy 30 sa dajú ľahko odstrániť z

kladiek 41 - 44 v bočnom smere K paralelnom s otočnou osou X.
[0077] Treba pochopiť, že vyššie uvedený opis je priložený s cieľom ilustrovať prevádzku

výhodných uskutočnení a jeho cieľom nie je obmedziť rozsah vynálezu. Z vyššie uvedených
informácií budú osobe znalej v danom odbore zrejmé mnohé variácie, ktoré by ešte boli

zahrnuté do rozsahu tohto vynálezu obmedzeného iba priloženými nárokmi.
[0078] Osoba znalá v odbore napríklad ocení, že otočný dopravník podľa tohto vynálezu možno

použiť v kombinácii s rôznym počtom dodávacích dopravníkov a/alebo vykladacích
dopravníkov. Smer dopravy môže byť opačný voči smeru dopravy, ako je znázornené na
obrázkoch 1 - 7, pričom v takom prípade otočný dopravník prijíma pneumatikovú vrstvu od
jedného vykladacieho dopravníka 23 vykladá uvedené pneumatikové vrstvy selektívne na jeden

z vykladacích dopravníkov 21, 22.

Patentové nároky

1.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) na dopravenie vrstvy (9) plášťov pneumatík,

pričom dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) obsahuje otočný dopravník (3, 103, 203) s
najmenej jedným nekonečným pásom (30, 230) alebo drôtom a prvú kladku (41), druhú

kladku (42) a tretiu kladku (43), ktoré definujú minimálnu slučku (L) na vedenie
uvedeného najmenej jedného nekonečného pásu (30, 230) alebo drôtu pozdĺž

dopravníkovej vetvy (31) a vratnej vetvy (32), pričom prvá kladka (41) definuje najmenej
prvú časť (33) dopravníkovej vetvy (31), pričom druhá kladka (42) definuje najmenej
prvú časť (35) vratnej vetvy (32) a pričom tretia kladka (43) je usporiadaná medzi prvou
časťou (33) dopravníkovej vetvy (31) a prvou časťou (35) vratnej vetvy (32), pričom tretia

kladka (43) je otočná vzhľadom na prvú kladku (41) a druhá kladka (42) okolo otočnej

osi (X), ktorá sa nachádza v polohe (Y) otáčania oddelenej od tretej kladky (43) smerom
k prvej kladke (41) a druhej kladke (42), pričom tretia kladka (43) sa otáča okolo uvedenej
otočnej osi (X) medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou na zarovnanie

prvej časti (33) dopravníkovej vetvy (31) s prvou dopravníkovou rovinou (H1) a druhou

dopravníkovou rovinou (H2), v uvedenom poradí, pričom minimálna slučka (L) má
dĺžku, pričom poloha (Y) otáčania je zvolená tak, že dĺžka minimálnej slučky (L), keď je
tretia kladka (43) v prvej otočnej polohe, je rovnaká s toleranciou menej ako1 percento

vzhľadom na dĺžku minimálnej slučky (L), keď je tretia kladka (43) v druhej otočnej

polohe.

2.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa nároku 1, pričom tolerancia je:

menej ako 0,4 percenta, výhodne menej ako 0,1 percenta a najvýhodnejšie menej ako

0,05 percenta; alebo
menej ako pol milimetra, výhodne menej ako jedna desatina milimetra, výhodnejšie

menej ako jedna dvadsatina milimetra a najvýhodnejšie menej ako jedna päťdesiatina
milimetra.

3.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa nároku 1 alebo 2, pričom poloha (Y)

otáčania je zvolená tak, že dĺžka minimálnej slučky (L) je rovnaká s toleranciou v prípade

ktorejkoľvek otočnej polohy tretej kladky (43) okolo otočnej osi (X) medzi prvou otočnou

polohou a druhou otočnou polohou.

4.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom prvá kladka (41) a druhá kladka (42) majú prvý obvod (45) a druhý obvod (46),
v uvedenom poradí, pričom prvý obvod (45) a druhý obvod (46) sú prepojiteľné dvomi

vonkajšími dotyčnicami (T1, T2), ktoré definujú medzipriestor medzi prvou kladkou (41)
a druhou kladkou (42), pričom poloha (Y) otáčania sa nachádza v medzipriestore.

5.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom tretia kladka (43) má os (S3) tretej kladky, ktorá je pohyblivá pozdĺž kruhovej
dráhy (A), súosovej k polohe (Y) otáčania, pričom os (S3) tretej kladky je v prvom bode

(P1) dráhy a druhom bode (P2) dráhy na kruhovej dráhe (A), keď je tretia kladka (43) v
prvej otočnej polohe a druhej otočnej polohe, v uvedenom poradí, pričom prvá kladka

(41) a druhá kladka (42) majú prvý obvod (45) a druhý obvod (46), v uvedenom poradí,

pričom kruhová dráha (A) medzi prvým bodom (P1) dráhy a druhým bodom (P2) dráhy
obsahuje kruhový oblúk (B), ktorý približuje prvú eliptickú dráhu (E1) definovanú prvým
bodom (F1) ohniska, ktorý sa nachádza na alebo v rámci prvého obvodu (45), druhým

bodom (F2) ohniska, ktorý sa nachádza na alebo v rámci druhého obvodu (46) a prvým
bodom (PI) dráhy, pričom výhodne kruhový oblúk (B) približuje priemer prvej eliptickej
dráhy (E1) a druhej eliptickej dráhy (E2), ktorá je definovaná prvým bodom (F1) ohniska,

druhým bodom (F2) ohniska a druhým bodom (P2) dráhy.

6.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa nároku 5, pričom prvá časť (33)

dopravníkovej vetvy (31) sa rozprestiera medzi prvou kladkou (41) a treťou kladkou (43)
a tangenciálne sa dotýka prvého obvodu (45) v prvom bode (F1) ohniska, pričom prvá

časť (35) vratnej vetvy (32) sa rozprestiera medzi druhou kladkou (42) a treťou kladkou

(43) a tangenciálne sa dotýka druhého obvodu (46) v druhom bode (F2) ohniska, pričom
prvý bod (F1) ohniska a druhý bod (F2) ohniska sa posunú pozdĺž prvého obvodu (45) a
druhého obvodu (46), v uvedenom poradí, keď sa tretia kladka (43) otočí medzi prvou

otočnou polohou a druhou otočnou polohou.

7.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov

pričom prvá kladka (41) a druhá kladka (42) majú os (S1) prvej kladky a os (S2) druhej

kladky, v uvedenom poradí, pričom os (S1) prvej kladky a (S2) druhej kladky sú

prepojiteľné stredovou linkou (T3), pričom poloha (Y) otáčania sa nachádza na opačnej

strane stredovej linky (T3) vzhľadom na tretiu kladku (43), pričom výhodne je poloha (Y)
otáčania premietnuteľná na stredovú linku (T3) v smere normálnom voči stredovej linky
(T3) v polovici vzdialenosti medzi osou (S1) prvej kladky a osou (S2) druhej kladky.

8.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 6, pričom prvá
kladka (41) a druhá kladka (42) majú os (S1) prvej kladky a os (S2) druhej kladky,
v uvedenom poradí, pričom os (S1) prvej kladky a os (S2) druhej kladky sú prepojiteľné
stredovou linkou (T3), pričom poloha (Y) otáčania je premietnuteľná na stredovú linku

(T3) v smere normálnom k uvedenej stredovej linke (T3) v polovici alebo približne v

polovici vzdialenosti medzi osou (S1) prvej kladky a osou (S2) druhej kladky.

9.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom prvá otočná poloha a druhá otočná poloha sú navzájom k sebe posunuté okolo
otočnej osi (X) o otočný uhol (Z) menej ako štyridsať stupňov, výhodne menej ako tridsať

stupňov a najvýhodnejšie menej ako dvadsaťpäť stupňov, pričom výhodne sú prvá otočná

poloha a druhá otočná poloha navzájom voči sebe posunuté okolo otočnej polohy (X) o
otočný uhol (Z) najmenej desať stupňov, výhodne najmenej pätnásť stupňov
a najvýhodnejšie najmenej dvadsať stupňov.

10.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom otočný dopravník (3, 103, 203) obsahuje otočné rameno (5) na podporu tretej
kladky (43) otočným spôsobom okolo otočnej osi (X), pričom výhodne otočný dopravník

(3, 103, 203) obsahuje otočný pohon (6), ktorý je usporiadaný tak, aby poháňal otočné
rameno (5) pri otáčacom pohybe okolo otočnej osi (X) na otočenie tretej kladky (43)

medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou .

11.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom najmenej jedna z množstva kladiek (41 - 43) je hnacia kladka (42) na pohon
najmenej jedného nekonečného pásu (30, 230) alebo drôtu, pričom výhodne najmenej
jeden nekonečný pás (30, 230) je ozubený pás, pričom hnacia kladka (42) je ozubená

hnacia kladka, ktorá je usporiadaná na záber s ozubeným pásom na pohon uvedeného

ozubeného pásu.

12.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa nároku 11, pričom druhá kladka (42) je
hnacia kladka.

13.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom dopravníková vetva (31) najmenej jedného nekonečného pásu alebo drôtu
usporiadaná tak, aby bola poháňaná v smere (D) dopravy, pričom tretia kladka (43) je
zadná kladka vzhľadom na uvedený smer (D) dopravy, pričom výhodne otočný dopravník

(3, 103) obsahuje štvrtú kladku (44) na opačnej strane prvej kladky (41) a druhej kladky
(42) vzhľadom na tretiu kladku (43), pričom štvrtá kladka (44) je usporiadaná tak, aby
spolu s prvou kladkou (41), vytvorila najmenej druhú časť (34) dopravníkovej vetvy (31)
za prvou časťou (33) dopravníkovej vetvy (31) v smere (D) dopravy, pričom výhodnejšie
štvrtá kladka (44) je predná kladka vzhľadom na smer (D) dopravy.

14.

Dopravníkové zariadenie (1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

pričom otočný dopravník (3, 103, 203) obsahuje množstvo nekonečných pásov (30, 230)
alebo drôtov, pričom každý nekonečný pás (30,230) alebo drôt sa rozprestiera v skutočnej
slučke okolo množstva kladiek (41 - 44), pričom dopravníkové vetvy (31) príslušných
nekonečných pásov (30, 230) alebo drôtov sú usporiadané tak, aby boli poháňané v smere
(D) dopravy, pričom nekonečné pásy (30, 230) alebo drôty sú usporiadané vedľa seba v

bočnom smere (K) kolmom na smer (D) dopravy, pričom výhodne sú nekonečné pásy
(30, 230) alebo drôty rozmiestnené od seba v bočnom smere (K),

15.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa nároku 14, pričom otočný dopravník (103)

obsahuje rezacie zariadenie (107), ktoré je pohyblivé zo zatiahnutej polohy v rámci
skutočných slučiek príslušných nekonečných pásov (30) alebo drôtov do rezacej polohy,

v ktorej rezacie zariadenie (107) vyčnieva aspoň čiastočne mimo skutočné slučky a cez

rozostupy medzi príslušnými nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi na dopravníkovej
vetve (31), pričom výhodne otočný dopravník (3, 103) obsahuje štvrtú kladku (44) na
opačnej strane prvej kladky (41) a druhej kladky (42) vzhľadom na tretiu kladku (43),

pričom štvrtá kladka (44) je usporiadaná tak, aby spolu s prvou kladkou (41) tvorila
aspoň druhú časť (34) dopravníkovej vetvy (31) za prvou časťou (33) dopravníkovej

vetvy (31) v smere (D) dopravy, pričom rezacie zariadenie (107) je usporiadané tak, aby

vyčnievalo aspoň čiastočne mimo skutočných slučiek cez rozstupy medzi príslušnými
nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi v druhej časti (34) dopravníkovej vetvy (31).

16.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa nároku 15, pričom rezacie zariadenie (107)

obsahuje nosník (170), ktorý je usporiadaný tak, aby sa rozprestieral na vnútornej strane
skutočných slučiek príslušných nekonečných pásov (30) alebo drôtov na dopravníkovej

vetve (31), a nákovu (171), ktorá je usporiadaná tak, aby bola pohyblivá vzhľadom na

uvedený nosník (170) prostredníctvom rozstupov medzi príslušnými nekonečnými pásmi

(30) alebo drôtmi na dopravníkovej vetve (31) zo zatiahnutej polohy do rezacej polohy,

pričom najlepšie rezacie zariadenie (107) obsahuje množstvo zdvíhacích článkov (172),
ktoré sú usporiadané tak, aby boli pohyblivé vzhľadom na uvedený nosník cez rozstupy

medzi príslušnými nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi na dopravníkovej vetve zo
zatiahnutej polohy do rezacej polohy.

17.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa nároku 16, pričom nosník (170) obsahuje množstvo
podpier (173), ktoré sú usporiadané tak, aby boli v jednej rovine alebo v podstate v jednej

rovine s nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi v rozstupoch medzi uvedenými pásmi (30)
alebo drôtmi na dopravníkovej vetve (31) na podopretie vrstvy (9) plášťov pneumatík.

18.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 alebo 18, pričom
nosník (170) má skosený okraj (174) smerujúci oproti smeru (D) dopravy na odklonenie

vrstvy (9) plášťov pneumatík nad nosníkom (170) v uvedenom smere (D) dopravy.

19.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 16 - 18, pričom nosník
(170) sa rozprestiera pozdĺž reznej linky (C) na účely súčinnosti s nožom (108) pozdĺž
uvedenej reznej linky (C), pričom rezná linka (C) je päťdesiat milimetrov alebo menej a

výhodne tridsať milimetrov alebo menej od štvrtej kladky (44).

20.

Dopravníkové zariadenie (101) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 14 - 19, pričom prvá
kladka (41), druhá kladka (42) a/alebo tretia kladka (43) sú vybavené množstvom
vodiacich prvkov (149) rozprestierajúcich sa po obvode na rozstupoch medzi príslušnými
nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi na vedenie príslušných nekonečných pásov (30)

alebo drôtov, pričom výhodne vodiace prvky (149) sú v jednej rovine alebo v podstate v

jednej rovine s nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi v rozstupoch medzi uvedenými

nekonečnými pásmi (30) alebo drôtmi na dopravníkovej vetve (31) na podporu vrstvy (9)

plášťov pneumatík.

21.

Dopravníkové zariadenie (1) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
dopravníkové zariadenie (1) ďalej obsahuje prvý dodávací dopravník (21) a druhý

dodávací dopravník (22) rozprestierajúce sa v prvej dopravníkovej rovine (H1) a druhej
dopravníkovej rovine (H2), v uvedenom poradí, pred otočným dopravníkom (3) a

vykladacím dopravníkom (23) rozprestierajúcim sa v tretej dopravníkovej rovine (H3) za
otočným dopravníkom (3) v smere (D) dopravy, pričom otočný dopravník (3) je

usporiadaný tak, aby dopravil prvú vrstvu (9) plášťov pneumatík z prvého dodávacieho

dopravníka (21) na vykladací dopravník (23), keď je prvá časť (33) dopravníkovej vetvy

(31) zarovnaná s prvou dopravníkovou rovinou (H1), a dopravila druhú vrstvu (9) plášťov
pneumatík z druhého dodávacieho zásobníka (22) na vykladací dopravník (23), keď je
prvá časť (33) dopravníkovej vetvy (31) zarovnaná s druhou dopravníkovou rovinou

(H2), pričom výhodne prvá dopravníková rovina (H1) a tretia dopravníková rovina (H3)
sú rovnobežné, v podstate rovnobežné alebo menej ako dva stupne od seba.

22.

Dopravníkové zariadenie (1) podľa nároku 21, pričom druhá dopravníková rovina (H2)

je posunutá nad otočný uhol (Z) menej ako štyridsať stupňov, výhodne menej ako tridsať
stupňov a najvýhodnejšie menej ako dvadsaťpäť stupňov vzhľadom na prvú

dopravníkovú rovinu (H1).

23.

Spôsob dopravenia vrstvy (9) plášťov pneumatík pomocou dopravníkového zariadenia

(1, 101, 201) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom tento spôsob
obsahuje krok otočenia tretej kladky (43) vzhľadom na prvú kladku (41) a druhú kladku
(42) okolo otočnej osi (X) medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou pri
zachovaní rovnakej dĺžky minimálnej slučky (L) s toleranciou, keď je tretia kladka (43)
v prvej otočnej polohe a druhej otočnej polohe.

24.

Spôsob podľa nároku 23, pričom dĺžka minimálnej slučky (L) je zachovaná rovnaká s
toleranciou v prípade ktorejkoľvek otočnej polohy tretej kladky (43) okolo otočnej osi
(X) medzi prvou otočnou polohou a druhou otočnou polohou.

25.

Spôsob podľa nároku 23 alebo 24, pričom dopravníkové zariadenie (1) ďalej obsahuje
prvý dodávací dopravník (21) a druhý dodávací dopravník (22) rozprestierajúci sa v prvej

dopravníkovej rovine (H1) a druhej dopravníkovej rovine (H2), v uvedenom poradí, pred
otočným dopravníkom (3) a vykladacím dopravníkom (23) rozprestierajúcim sa v tretej

dopravníkovej rovine (H3) za otočným dopravníkom (3) v smere (D) dopravy, pričom
tento spôsob ďalej obsahuje krok použitia otočného dopravníka (3), aby dopravil prvú

vrstvu (9) plášťov pneumatík z prvého dodávacieho zásobníka (21) na vykladací

dopravník (23), keď je prvá časť (33) dopravníkovej vetvy (31) zarovnaná s prvou

dopravníkovou rovinou (H1), a dopravil druhú vrstvu (9) plášťov pneumatík z druhého
dodávacieho zásobníka (22) na vykladací dopravník (23), keď je prvá časť (33)
dopravníkovej vetvy (31) zarovnaná s druhou dopravníkovou rovinou (H2), pričom
výhodne tento spôsob ďalej obsahuje kroky odrezania časti prvej vrstvy (9) plášťov
pneumatík alebo druhej vrstvy (9) plášťov pneumatík na dopravníkovej vetve (31)
otočného dopravníka (3), vyloženie odrezanej časti na vykladací dopravník (23) a

zatiahnutie zvyšnej časti prvej vrstvy (9) plášťov pneumatík alebo druhej vrstvy (9)

plášťov pneumatík v smere (R) zatiahnutia oproti smeru (D) dopravy.

26.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 23 - 25, pričom tento spôsob ďalej obsahuje krok
nahradenia najmenej jedného nekonečného pásu (30, 230) alebo drôtu počas údržby,

pričom najmenej jeden nekonečný pás (30, 230) alebo drôt je možné odstrániť z prvej
kladky (41), druhej kladky (42) a tretej kladky (43) v bočnom smere (K) rovnobežnom s
otočnou osou (X).
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