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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001]

Tento vynález sa týka nádoby privádzajúcej vývojku podľa predvýznaku nároku 1,
ktorá je odpojiteľne namontovateľná na zariadenie doplňujúce vývojku, a systému
privádzajúceho vývojku, ktorý ich obsahuje. Nádoba privádzajúca vývojku a systém
privádzajúci vývojku sa používajú v obrazotvornom zariadení, ako je kopírka, fax,
tlačiareň, alebo komplikovaný stroj, ktorý má funkcie množstva takýchto strojov.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002]

Všeobecne obrazotvorné zariadenie elektrofotografického typu, ako je
elektrofotografická kopírka, konvenčne využíva vývojku z jemných častíc. V takomto
obrazotvornom zariadení sa vývojka privádza z nádoby privádzajúcej vývojku, ako
reakcia na jej spotrebu vyplývajúcu z obrazotvornej prevádzky.

[0003]

Pokiaľ ide o konvenčnú nádobu privádzajúcu vývojku je príklad zverejnený v
japonskej verejnej prihláške úžitkového vzoru Sho 63-6464.

[0004]

V zariadení zverejnenom v japonskej verejnej prihláške úžitkového vzoru Sho 636464 sa vývojka nechá padnúť do obrazotvorného zariadenia z nádoby
privádzajúcej vývojku. Konkrétnejšie, v zariadení zverejnenom v japonskej verejnej
prihláške úžitkového vzoru Sho 63-6464, časť nádoby privádzajúcej vývojku je
vytvorená do vlnovcovej časti tak, aby sa mohla privádzať všetka vývojka do
obrazotvorného zariadenia z nádoby privádzajúcej vývojku, dokonca keď je vývojka
v nádobe privádzajúcej vývojku spečená. Konkrétnejšie, aby sa vytlačila vývojka
spečená v nádobe privádzajúcej vývojku do obrazotvorného zariadenia, používateľ
viackrát stláča nádobu privádzajúcu vývojku, aby roztiahol a stlačil (vratným
pohybom) vlnovcovú časť.

[0005]

Takto, pri zariadení zverejnenom vo verejnej prihláške japonského úžitkového vzoru
Sho 63-6464 musí používateľ ručne obsluhovať vlnovcovú časť nádoby
privádzajúcej vývojku.

[0006]

Na druhej strane, verejná prihláška japonského patentu 2002-72649 využíva
systém, v ktorom sa vývojka automaticky nasáva z nádoby privádzajúcej vývojku do
obrazotvorného zariadenia pomocou čerpadla. Konkrétnejšie, nasávacie čerpadlo a
vzduch privádzajúce čerpadlo sú umiestnené na strane hlavnej zostavy
obrazotvorného zariadenia a dýz, ktoré majú nasávací otvor resp. otvor privádzajúci
vzduch sú spojené s čerpadlami a sú vložené do nádoby privádzajúcej vývojku
(verejná prihláška japonského patentu 2002-72649, obrázok 5). Cez dýzy vložené
do nádoby privádzajúcej vývojku sa striedavo vykonáva operácia privádzajúca
vzduch do nádoby privádzajúcej vývojku a nasávacia operácia z
nádoby
privádzajúcej vývojku. Verejná prihláška japonského patentu 2002-72649 uvádza,
že keď vzduch privádzaný do nádoby privádzajúcej vývojku pomocou čerpadla
privádzajúceho vzduch prechádza cez vrstvu vývojky v nádobe privádzajúcej
vývojku vývojka sa fluidizuje.

[0007]

Takto, v zariadení zverejnenom vo verejnej prihláške japonského patentu 200272649 sa vývojka automaticky vypúšťa, a preto záťaž pri prevádzke kladená na
používateľa sa zníži, ale môžu vzniknúť nasledujúce problémy.

[0008]

Konkrétnejšie, v zariadení zverejnenom vo verejnej prihláške japonského patentu
2002-72649 sa vzduch privádza do nádoby privádzajúcej vývojku pomocou čerpadla
privádzajúceho vzduch, a preto tlak (vnútorný tlak) v nádobe privádzajúcej vývojku
rastie.
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[0009]

Pri takejto konštrukcii, aj keď sa vývojka dočasne rozptýli, keď vzduch privádzaný do
nádoby privádzajúcej vývojku prechádza cez vrstvu vývojky, vrstva vývojky vedie k
tomu, že sa zhustí znovu nárastom vnútorného tlaku nádoby privádzajúcej vývojku
kvôli privádzaniu vzduchu.

[0010]

Preto tekutosť vývojky v nádobe privádzajúcej vývojku klesá a v následnom
nasávacom kroku sa vývojka nie ľahko vypúšťa z nádoby privádzajúcej vývojku, čo
vedie k nedostatku privádzaného množstva vývojky.

[0011]

Generická, nádoba privádzajúca vývojku, ktorá
predvýznaku nároku 1, je známa z US 5,446,478 A.

zverejňuje

charakteristiky

Podstata vynálezu
[0012]

Podobne cieľom tohto vynálezu je ďalej vyvinúť nádobu privádzajúcu vývojku podľa
predvýznaku nároku 1 tak, že sa dosiahne stabilné privádzanie vývojky.

[0013]

Tento cieľ sa vyriešil pomocou nádoby privádzajúcej vývojku, ktorá má význaky
nároku 1.

[0014]

Výhodný ďalší vývoj je uvedený v závislých nárokoch.

[0015]

Systém privádzajúci vývojku, ktorý obsahuje takúto nádobu privádzajúcu vývojku, je
definovaný v nároku 8.

[0016]

Podľa tohto vynálezu, vnútorný tlak nádoby privádzajúcej vývojku môže byť záporný
tak, že vývojka v nádobe privádzajúcej vývojku sa náležite skyprí.

[0017]

Vývojka v nádobe privádzajúcej vývojku sa môže skypriť náležite nasávacou
operáciou cez vypúšťací otvor nádoby privádzajúcej vývojku pomocou čerpacej
časti.

[0018]

Čerpacia časť, ako prúd vzduchu generujúci mechanizmus, striedavo a opakovane
vytvára prúd vzduchu dovnútra cez otvor a prúd vzduchu von, čím možno vývojku v
nádobe privádzajúcej vývojku náležite skypriť.

[0019]

Cieľ, ako aj význaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmejšie po zvážení
nasledujúceho opisu výhodných uskutočnení tohto vynálezu v spojení s priloženými
výkresmi.

STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0020]
Obrázok 1

je pohľad v reze na príklad obrazotvorného zariadenia.

Obrázok 2

je perspektívny pohľad na obrazotvorné zariadenie.

Obrázok 3

je perspektívny pohľad na zariadenie doplňujúce vývojku podľa
jedného uskutočnenia tohto vynálezu.

Obrázok 4

je perspektívny pohľad na zariadenie doplňujúce vývojku podľa
obrázka 3 ako ho vidno v rôznych smeroch.

Obrázok 5

je pohľad v reze na zariadenie doplňujúce vývojku podľa
obrázka 3.

Obrázok 6

je bloková schéma zobrazujúca
riadiaceho zariadenia.

Obrázok 7

je vývojový diagram zobrazujúci tok privádzajúcej operácie.

funkciu

a

konštrukciu
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Obrázok 8

je pohľad v reze zobrazujúci zariadenie doplňujúce vývojku bez
násypky a montážnej pozície nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 9

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.

Obrázok 10

je pohľad v reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu vývojku
podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.

Obrázok 11

je pohľad v reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu vývojku, v
ktorej sú vypúšťací otvor a sklonená plocha navzájom spojené.

Obrázok 12

časť (a) je perspektívny pohľad na čepeľ používanú v zariadení
na meranie energie tekutosti a časť (b) je schematický pohľad
na meracie zariadenie.

Obrázok 13

je graf zobrazujúci vzťah medzi priemerom vypúšťacieho otvoru
a vypúšťacím množstvom.

Obrázok 14

je graf zobrazujúci vzťah medzi množstvom naplneným v
nádobe a vypúšťacím množstvom.

Obrázok 15

je perspektívny pohľad zobrazujúci časti prevádzkových stavov
nádoby privádzajúcej vývojku a zariadenia doplňujúceho
vývojku.

Obrázok 16

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku a zariadenie doplňujúce vývojku

Obrázok 17

je pohľad v reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu vývojku a
zariadenie doplňujúce vývojku.

Obrázok 18

je pohľad v reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu vývojku a
zariadenie doplňujúce vývojku.

Obrázok 19

zobrazuje zmenu vnútorného tlaku časti zhromažďujúcej
vývojku v zariadení a systém podľa tohto vynálezu.

Obrázok 20

časť (a) je bloková schéma zobrazujúca systém privádzajúci
vývojku (Uskutočnenie 1) používajúc verifikačný experiment; a
časť (b) je schematický pohľad zobrazujúci jav v nádobe
privádzajúcej vývojku.

Obrázok 21

časť (a) je bloková schéma zobrazujúca systém privádzajúci
vývojku (porovnávací príklad) použitý vo verifikačnom
experimente; a časť (b) je schematický pohľad zobrazujúci jav v
nádobe privádzajúcej vývojku.

Obrázok 22

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 2.

Obrázok 23

je pohľad v reze na nádobu privádzajúcu vývojku
obrázka 22.

Obrázok 24

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 3.

Obrázok 25

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 3.

Obrázok 26

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 3.

Obrázok 27

je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 4.

podľa

-4-

Obrázok 28

je perspektívny pohľad v reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku.

Obrázok 29

je pohľad v čiastočnom reze zobrazujúci nádobu privádzajúcu
vývojku podľa uskutočnenia 4.

Obrázok 30

je pohľad v reze zobrazujúci ďalšie uskutočnenie.

Obrázok 31

časť (a) je pohľad spredu na montážnu časť a časť (b) je
čiastočne zväčšený perspektívny pohľad na vnútro montážnej
časti.

Obrázok 32

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci nádobu
privádzajúcu vývojku
podľa uskutočnenia 1; časť (b) je
perspektívny pohľad zobrazujúci stav okolo vypúšťacieho
otvoru; časti (c) a (d) sú pohľady spredu a v reze zobrazujúce
stav, v ktorom nádoba privádzajúca vývojku je namontovaná na
montážnu časť zariadenia doplňujúceho vývojku.

Obrázok 33

časť (a) je perspektívny pohľad na časť zhromažďujúcu
vývojku, časť (b) je perspektívny pohľad v reze na nádobu
privádzajúcu vývojku, časť (c) je pohľad v reze na vnútornú
plochu prírubovej časti a časť (d) je pohľad v reze na nádobu
privádzajúcu vývojku.

Obrázok 34

časti (a) a (b) sú schematický pohľady zobrazujúce nasávaciu a
výtlačnú operáciu čerpacej časti nádoby privádzajúcej vývojku
podľa uskutočnenia 5.

Obrázok 35

je zväčšený pohľad spredu zobrazujúci konfiguráciu vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 36

je zväčšený pohľad spredu na príklad konfigurácie vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 37

je zväčšený pohľad spredu na príklad konfigurácie vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 38

je zväčšený pohľad spredu na príklad konfigurácie vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 39

je zväčšený pohľad spredu na príklad konfigurácie vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 40

je zväčšený pohľad spredu na príklad konfigurácie vačkovej
drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 41

je zväčšený pohľad spredu zobrazujúci príklad konfigurácie
vačkovej drážky nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 42

je graf zobrazujúci
privádzajúcej vývojku.

Obrázok 43

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 6 a časť (b) je pohľad
v reze na konštrukciu nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 44

je pohľad v reze zobrazujúci konštrukciu nádoby privádzajúcej
vývojku podľa uskutočnenia 7.

Obrázok 45

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 8; časť (b) je pohľad
v reze na nádobu privádzajúcu vývojku; časť (c) je perspektívny

zmenu

vnútorného

tlaku

nádoby
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pohľad zobrazujúci vačkový rozvod; a časť (d) je zväčšený
pohľad na rotačnú zaberaciu časť vačkového rozvodu.
Obrázok 46

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 9; a časť (b) je
pohľad v reze zobrazujúci konštrukciu nádoby privádzajúcej
vývojku.

Obrázok 47

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 10; a časť (b) je
pohľad v reze zobrazujúci konštrukciu nádoby privádzajúcej
vývojku.

Obrázok 48

časti (a) až (d) zobrazujú
konvertujúceho pohon.

Obrázok 49

časť (a) zobrazuje perspektívny pohľad ilustrujúci konštrukciu
podľa uskutočnenia 11; časti (b) a (c) ilustrujú fungovanie
mechanizmu konvertujúceho pohon.

Obrázok 50

časť (a) je perspektívny pohľad v reze zobrazujúcim konštrukciu
nádoby privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 12; časti (b) a
(c) sú pohľady v reze zobrazujúce nasávanie a vytláčanie
čerpacej časti.

Obrázok 51

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci ďalší príklad
nádoby privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 12; a časť (b)
zobrazuje spojku nádoby privádzajúcej vývojku.

Obrázok 52

časť (a) je perspektívny pohľad v reze zobrazujúci nádobu
privádzajúcu vývojku podľa uskutočnenia 13; a časti (b) a (c)
sú pohľady v reze zobrazujúce nasávanie a vytláčanie čerpacej
časti.

Obrázok 53

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 14; časť (b) je
perspektívny pohľad v reze zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku; časť (c) zobrazuje konštrukciu konca
časti zhromažďujúcej vývojku; a časti (d) a (e) zobrazujú
nasávaciu a výtlačnú operáciu čerpacej časti.

Obrázok 54

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 15; časť (b) je
perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu prírubovej časti; a
časť (c) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu valcovej
časti.

Obrázok 55

časti (a) a (b) sú pohľady v reze zobrazujúce nasávaciu a
výtlačnú operáciu čerpacej časti.

Obrázok 56

zobrazuje konštrukciu čerpacej časti nádoby privádzajúcej
vývojku podľa uskutočnenia vynálezu 15.

Obrázok 57

časti (a) a (b) sú pohľady v reze schematicky zobrazujúce
konštrukciu nádoby privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia
16.

Obrázok 58

časti (a) a (b) sú perspektívne pohľady zobrazujúce valcovú
časť a prírubovú časť nádoby privádzajúcej vývojku podľa
uskutočnenia 13.

fungovanie

mechanizmu
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Obrázok 59

časti (a) a (b) sú perspektívne pohľady v čiastočnom reze na
nádobu privádzajúcu vývojku podľa uskutočnenia 13.

Obrázok 60

je časový diagram zobrazujúci vzťah prevádzkového stavu
čerpadla podľa uskutočnenia 17 a načasovania otvorenia
zatvorenia otáčateľnej clony.

Obrázok 61

je perspektívny pohľad v čiastočnom reze zobrazujúci nádobu
privádzajúcu vývojku podľa uskutočnenia 18.

Obrázok 62

časti (a) až (c) sú pohľady v čiastočnom reze zobrazujúce
prevádzkový stav čerpacej časti podľa uskutočnenia 18.

Obrázok 63

je časový diagram zobrazujúci vzťah medzi prevádzkovým
stavom čerpadla podľa uskutočnenia 18 a načasovaním
otvorenia a zatvorenia uzatváracieho ventilu.

Obrázok 64

časť (a) je čiastočný perspektívny pohľad na nádobu
privádzajúcu vývojku podľa uskutočnenia 19; časť (b) je
perspektívny pohľad na prírubovú časť; a časť (c) je pohľad v
reze na nádobu privádzajúcu vývojku.

Obrázok 65

časť (a) je perspektívny pohľad zobrazujúci konštrukciu nádoby
privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia 20; a časť (b) je
perspektívny pohľad v reze na nádobu privádzajúcu vývojku.

Obrázok 66

je perspektívny pohľad v čiastočnom reze zobrazujúci
konštrukciu nádoby privádzajúcej vývojku podľa uskutočnenia
20.

Obrázok 67

časti (a) až (d) sú pohľady v reze na nádobu privádzajúcu
vývojku
a zariadenie doplňujúce vývojku
podľa
porovnávacieho príkladu a zobrazujú tok krokov privádzajúcich
vývojku.

Obrázok 68

je pohľad v reze na nádobu privádzajúcu vývojku a zariadenie
doplňujúce vývojku podľa ďalšieho porovnávacieho príkladu.

VÝHODNÉ USKUTOČNENIA VYNÁLEZU
[0021]

V nasledujúcom detailne uvedieme opis nádoby privádzajúcej vývojku a systému
privádzajúceho vývojku podľa tohto vynálezu. V nasledujúcom opise možno rôzne
konštrukcie nádoby privádzajúcej vývojku nahradiť za iné známe konštrukcie, ktoré
majú podobné funkcie v rozsahu koncepcie vynálezu, ako sa nárokuje v pripojených
nárokoch.

(Uskutočnenie 1)
[0022]

Najprv opíšeme základné konštrukcie obrazotvorného zariadenia a potom opíšeme
zariadenie doplňujúce vývojku a nádobu doplňujúcu vývojku, ktoré tvoria systém
privádzajúci vývojku použitý v obrazotvornom zariadení.

(Obrazotvorné zariadenie)
[0023]

Odkazujúc na obrázok 1 opíšeme konštrukcie kopírovačky (elektrofotografického
obrazotvorného zariadenia), využívajúceho proces elektrofotografického typu, ako
príklad obrazotvorného zariadenia využívajúceho zariadenie doplňujúce vývojku, na
ktoré je odpojiteľne namontovateľná nádoba privádzajúca vývojku (tzv. zásobník
toneru).
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[0024]

Na obrázku je označená ako 100 hlavná zostava kopírky (hlavná zostava
obrazotvorného zariadenia, alebo hlavná zostava zariadenia). Označený ako 101 je
originál, ktorý sa kladie na originál podopierajúce ploché sklo 102. Svetelný obraz,
zodpovedajúci obrazovej informácii originálu, sa zobrazí na elektrofotografickom
fotocitlivom prvku 104 (fotocitlivý prvok) pomocou množstva zrkadiel M optickej časti
103 a šošovky Ln tak, že sa vytvorí elektrostatický latentný obraz. Elektrostatický
latentný obraz sa vizualizuje pomocou toneru (jednozložkový magnetický toner) ako
vývojky (suchý prášok) vyvolávacím zariadením suchého typu (jednozložkového
vyvolávacieho zariadenia) 201a.

[0025]

V tomto uskutočnení vynálezu sa jednozložkový magnetický toner používa ako
vývojka, ktorá sa má privádzať z nádoby 1 privádzajúcej vývojku, avšak tento
vynález nie je obmedzený na príklad a zahŕňa iné príklady, ktoré budú opísané
ďalej.

[0026]

Špecificky, v prípade že sa používa jednozložkové vyvolávacie zariadenie,
používajúce jednozložkový nemagnetický toner, jednozložkový nemagnetický toner
sa privádza ako vývojka. Navyše v prípade, že sa používa dvojzložkové vyvolávacie
zariadenie, používajúce dvojzložkovú vývojku, ktorá obsahuje zmiešaný magnetický
nosič a nemagnetický toner, nemagnetický toner sa privádza ako vývojka. V
takomto prípade možno ako nemagnetický toner tak aj magnetický nosič privádzať
ako vývojku.

[0027]

Označené ako 105 až 108 sú kazety zhromažďujúce záznamové materiály (listy) S.
Z listu S nastohovaného v kazetách 105 až 108 sa vyberie optimálna kazeta na
základe veľkosti listu originálu 101, alebo informácií vložených obsluhou
(používateľom) z ovládacej časti na báze kvapalných kryštálov kopírky. Záznamový
materiál nie je obmedzený na list papiera, ale možno podľa požiadavky používať
priesvitný list pre spätný projektor alebo iný materiál.

[0028]

Jeden list S, privedený oddeľovacím a dávkovacím zariadením 105A až 108A sa
privedie do podávacích valcov 110 pozdĺž privádzacej časti 109 a privedie sa
časovo synchronizovane s otáčaním fotocitlivého prvku 104 a spolu so skenovaním
optickej časti 103.

[0029]

Označené ako 111 a 112 sú prenosový nabíjač a separačný nabíjač. Obraz
z vývojky, vytvorený na fotocitlivom prvku 104, sa prenesie na list S pomocou
prenosného nabíjača 111. Potom sa list S, nesúci vyvolaný obraz (obraz toneru)
prenesený naň, oddelí od fotocitlivého prvku 104 separačným nabíjačom 112.

[0030]

Potom sa list S, privádzaný privádzacou časťou 113, podrobí teplu a tlaku v
ustaľovacej časti 114 tak, že vyvolaný obraz na liste sa ustáli a potom prechádza
cez vykladaciu/reverzačnú časť 115, v prípade jednostranného kopírovacieho módu,
a následne sa list S vyloží na vykladaciu podložku 117 pomocou vykladacích valcov
116.

[0031]

V prípade duplexového kopírovacieho módu, list S vstupuje do
vykladacej/reverzačnej časti 115 a jeho časť vykladací valec 116 vyloží raz na
vonkajšiu stranu zariadenia. Jeho zadný koniec prechádza cez klapku 118 a klapka
118 je ovládaná, keď ju stále zovierajú vykladacie valce 116, a vykladacie valce 116
sa otáčajú spätne tak, že list S sa privádza znovu do zariadenia. Potom sa list S
privádza do podávacích valcov 110 pomocou opätovne privádzaných častí 119
a 120, a potom dopravuje po dráhe podobne ako v prípade jednostranného
kopírovacieho módu a vyloží sa na vykladaciu podložku 117.

[0032]

V hlavnej zostave zariadenia 100 okolo fotocitlivého prvku 104 je umiestnené
obrazotvorné procesné zariadenie ako je vyvolávacie zariadenie 201A ako
vyvolávací prostriedok, čistiaca časť 202 ako čistiaci prostriedok, primárny nabíjač
203 ako nabíjací prostriedok. Vyvolávacie zariadenie 201A vyvoláva elektrostatický
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latentný obraz vytvorený na fotocitlivom prvku 104 optickou časťou 103 podľa
informácie tvorby obrazu 101 uložením vývojky na latentný obraz. Primárny nabíjač
203 homogénne nabíja povrch fotocitlivého prvku s cieľom vytvorenia
požadovaného elektrostatického obrazu na fotocitlivom prvku 104. Čistiaca časť 102
odstraňuje vývojku zostávajúcu na fotocitlivom prvku 104.
[0033]

Obrázok 2 je vonkajší vzhľad obrazotvorného zariadenia. Keď obsluha otvorí
výmenný predný kryt 40, ktorý je súčasťou vonkajšej skrinky obrazotvorného
zariadenia, objaví sa časť zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, ktorý opíšeme ďalej.

[0034]

Vložením nádoby 1 privádzajúcej vývojku do zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa
nádoba 1 privádzajúca vývojku nastaví do stavu privádzania vývojky do zariadenia
8 doplňujúceho vývojku. Na druhej strane, keď obsluha vymieňa nádobu 1
privádzajúcu vývojku, vykoná sa operácia opačná ako pre montáž, ktorou sa
nádoba 1 privádzajúca vývojku vyberie zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a
vsadí sa nová nádoba 1 privádzajúca vývojku. Predným kryt 40 pre výmenu je kryt
výlučne pre montáž a demontáž (výmenu) nádoby 1 privádzajúcej vývojku a otvára
a zatvára sa len pre montáž a demontáž nádoby 1 privádzajúcej vývojku. V
údržbovej operácii pre hlavnú zostavu zariadenia 100 sa otvára a zatvára predný
kryt 100c.

(Zariadenie doplňujúce vývojku )
[0035]

Odkazujúc na obrázky 3, 4 a 5 opíšeme zariadenie 8 doplňujúce vývojku. Obrázok 3
je schematický perspektívny pohľad na zariadenie 8 doplňujúce vývojku. Obrázok 4
je schematický perspektívny pohľad na zariadenie 8 doplňujúce vývojku pri pohľade
zo zadnej strany. Obrázok 5 je schematický pohľad v reze na zariadenie 8
doplňujúce vývojku.

[0036]

Zariadenie 8 doplňujúce vývojku je vybavené montážnou časťou (montážnym
priestorom), z ktorej je demontovateľná (oddeliteľne montovateľná) nádoba 1
privádzajúca vývojku. Je tiež vybavené otvorom prijímajúcim vývojku (dierou
prijímajúcou vývojku) na prijímanie vývojky vypúšťanej z vypúšťacieho otvoru
(vypúšťacieho portu) 1c nádoby 1 privádzajúcej vývojku, ktorý bude ďalej opísaný.
Priemer portu 8a prijímajúceho vývojku je podľa potreby v podstate rovnaký ako
vypúšťací otvor 1c nádoby 1 privádzajúcej vývojku z hľadiska čo najväčšieho
zabránenia kontaminácie vnútra montážnej časti 8f vývojkou. Keď priemery portu
8a prijímajúceho vývojku a vypúšťacieho otvoru 1c sú rovnaké, možno sa vyhnúť
ukladaniu vývojky na vnútornú plochu a výslednej kontaminácii vnútornej plochy inej
než port a otvor.

[0037]

V tomto príklade port 8a prijímajúci vývojku je nepatrný otvor (špendlíková dierka)
zodpovedajúca vypúšťaciemu otvoru 1c nádoby 1 privádzajúcej vývojku a priemer je
približne ∅ 2 mm. Polohovacie vodidlo tvaru L (prídržný prvok) 8b je umiestnené na
fixovanie polohy nádoby 1 privádzajúcej vývojku tak, že smer montáže nádoby 1
privádzajúcej vývojku voči montážnej časti 8e je v smere označenom šípkou A.
Smer vyberania nádoby 1 privádzajúcej vývojku z montážnej časti 8f je opačný ako
smer A.

[0038]

Zariadenie 8 doplňujúce vývojku je vybavené dolnou časťou s násypkou 8g na
dočasné zhromažďovanie vývojky. Ako je zobrazené na obrázku 5, v násypke 8g je
umiestnená privádzacia závitovka 11 na privádzanie vývojky do časti 201a násypky
vývojky, ktorá je časťou vyvolávacieho zariadenia 201, a otvor 8e spojený tekutinou
s časťou 201a násypky vývojky. V v tomto uskutočnení vynálezu objem násypky 8g
je 130 cm3.

[0039]

Ako je opísané vyššie, vyvolávacie zariadenie 201 podľa obrázka 1 vyvíja pomocou
vývojky elektrostatický latentný obraz vytvorený na foto citlivom prvku 104 na

-9-

základe obrazových informácií originálu 101. Vyvolávacie zariadenie 201 je
vybavené vyvolávacím valcom 201f navyše ku časti 201a násypky vývojky.
[0040]

Časť 201a násypky vývojky je vybavená miešacím prvkom 201c na miešanie
vývojky privádzanej z nádoby1 privádzajúcej vývojku. Vývojka miešaná miešacím
prvkom 201c je privádzaná privádzacím prvkom 201e pomocou privádzacieho prvku
201b.

[0041]

Vývojka privádzaná postupne privádzacími prvkami 201a a 201b je prenášaná na
vyvolávací valec 201f a nakoniec na fotocitlivý prvok 104. Ako je zobrazené na
obrázkoch 3 a 4 zariadenie 8 doplňujúce vývojku je ďalej vybavené zaisťovacím
prvkom 9 a ozubeným kolesom 10, ktoré tvoria hnací mechanizmus na poháňanie
nádoby privádzajúcej vývojku, ktorá bude opísaná nižšie.

[0042]

Zaisťovací prvok 9 je zaistený zaisťovacou časťou 3 fungujúcou ako časť
privádzajúca pohon pre nádobu 1 privádzajúcu vývojku, keď je nádoba 1
privádzajúca vývojku
namontovaná na montážnej časti 8f zariadenia 8
doplňujúceho vývojku. Zaisťovací prvok 9 voľne pasuje do časti 8c podlhovastej
diery vytvorenej v montážnej časti 8f zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a na
obrázku je pohyblivý v smere hore a dole voči montážnej časti 8f. Zaisťovací prvok 9
má tvar konfigurácie okrúhlej tyčky a je vybavený na voľnom konci skosenou časť
9d s prihliadnutím na ľahké zasunutie do zaisťovacej časti 3 (obrázok 9) nádoby 1
privádzajúcej vývojku, čo bude opísané ďalej.

[0043]

Zaisťovacia časť 9a (zaberacia časť zaberajúca do zaisťovacej časti 3)
zaisťovacieho prvku 9 je spojená s koľajničkovou časťou 9b zobrazenou na obrázku
4 a boky koľajničkovej časti 9b pridržiava vodiaca časť 8d zariadenia 8
doplňujúceho vývojku a na obrázku je pohyblivá v smere hore a dole.

[0044]

Koľajničková časť 9b je vybavená prevodovou časťou 9c, ktorá zaberá do
ozubeného kolesa 10. Ozubené koleso 10 je spojené s hnacím motorom 500.
Pomocou ovládacieho zariadenia 600 uskutočňujúceho také ovládanie, že smer
rotačného pohybu hnacieho motora 500 umiestneného v obrazotvornom zariadení
100 sa periodicky obracia, zaisťovací prvok 9 sa na obrázku striedavo pohybuje v
smere hore a dole pozdĺž podlhovastej diery 8c.

(Ovládanie privádzania vývojky zariadenia doplňajúceho vývojku)
[0045]

Odkazujúc na obrázky 6 a 7 opíšeme ovládanie privádzania vývojky pomocou
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. Obrázok 6 je bloková schéma zobrazujúca
funkciu a konštrukciu ovládacieho zariadenia 600 a obrázok 7 je vývojový diagram
zobrazujúci tok privádzacej operácie.

[0046]

V tomto príklade množstvo vývojky dočasne nahromadenej v násypke 8g (výška
hladiny vývojky) je obmedzené tak, že vývojka neprúdi späť do nádoby 1
privádzajúcej vývojku zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku nasávacou operáciou
nádoby privádzajúcej vývojku, čo bude opísané ďalej. Pre tento účel v tomto
príklade snímač 8k vývojky (obrázok 5) je umiestnený na detegovanie množstva
vývojky nahromadenej v násypke 8g.

[0047]

Ako je zobrazené na obrázku 6, ovládacie zariadenie 600 ovláda
prevádzku/neprevádzku hnacieho motora 500 podľa výstupu snímača 8k vývojky,
pomocou ktorého sa vývojka nenahromadí v násypke 8g nad vopred určené
množstvo.

[0048]

Opíšeme tok jeho ovládacej sekvencie. Najprv, ako je zobrazené na obrázku 7,
snímač 8k vývojky kontroluje množstvo nahromadenej vývojky v násypke 8g. Keď
nahromadené množstvo vývojky detegované snímačom 8k vývojky je rozlíšené ako
menej než vopred určené množstvo, tak keď snímač 8k vývojky nedeteguje vývojku,
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hnací motor 500 sa aktivuje, aby vykonal operáciu privádzania vývojky počas
vopred určenej doby (S101).
[0049]

Nahromadené množstvo vývojky detegované snímačom 8k vývojky sa rozlíši tak, že
dosiahlo vopred určené množstvo, čiže keď vývojku deteguje snímač 8k vývojky ako
výsledok privádzacej operácie vývojky, hnací motor 500 sa vypne, aby sa zastavila
operácia (S102) privádzajúca vývojku. Zastavením privádzacej operácie je hotový
rad krokov privádzajúcich vývojku.

[0050]

Takéto kroky privádzajúce vývojku sa vykonávajú opakovane vždy, keď
nahromadené množstvo vývojky v násypke 8g je menšie než vopred určené
množstvo ako dôsledok spotreby vývojky obrazotvornými operáciami.

[0051]

V tomto príklade vývojka vypustená z nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa dočasne
uskladní v násypke 8g a potom sa privedie do vyvolávacieho zariadenia, ale
využívať možno nasledujúcu konštrukciu zariadenia doplňujúceho vývojku.

[0052]

Konkrétne v prípade nízkorýchlostného obrazotvorného zariadenia sa vyžaduje, aby
hlavná zostava bola kompaktná a lacná. V takomto prípade je žiaduce, keď sa
vývojka privádza priamo do vyvolávacieho zariadenia 201, ako je zobrazené na
obrázku 8.

[0053]

Konkrétnejšie, vyššie opísaná násypka 8g je vynechaná a vývojka sa privádza
priamo do vyvolávacieho zariadenia 201a z nádoby 1 privádzajúcej vývojku.
Obrázok 8 zobrazuje príklad použitia dvojzložkového vyvolávacieho zariadenia 201a
zariadenia doplňujúceho vývojku. Vyvolávacie zariadenie 201 obsahuje miešaciu
komoru, do ktorej sa privádza vývojka a vývojkovú komoru na privádzanie vývojky
na vyvolávací valec 201f, pričom miešacia komora a vývojková komora sú vybavené
závitnicami 201d otočnými v takých smeroch, že vývojka sa privádza v navzájom
opačných smeroch. Miešacia komora a vývojková komora sú navzájom spojené v
protiľahlých podlhovastých koncových častiach a dvojzložková vývojka cirkuluje cez
dve komory. Miešacia komora je vybavená magnetometrickými snímačom 201g na
detegovanie obsahu tonera vývojky a na základe výsledku detekcie
magnetometrického snímača 201g ovládacie zariadenie 600 ovláda fungovanie
hnacieho motora 500. V takomto prípade vývojka privádzaná z nádoby privádzajúcej
vývojku je nemagnetický toner, alebo nemagnetický toner plus magnetický nosič.

[0054]

V tomto príklade, ako bude opísané ďalej, vývojka v nádobe 1 privádzajúcej vývojku
sa ťažko vypúšťa cez vypúšťací otvor 1c len pomocou gravitácie, ale vývojka je pri
výtlačnej operácii vypúšťaná pomocou čerpadla 2, a preto možno potlačiť zmenu
vypúšťaného množstva. Preto nádoba 1 privádzajúca vývojku, ktorá bude opísaná
ďalej, sa dá použiť pre príklad podľa obrázka 8, ktorému chýba násypka 8g.

(Nádoba privádzajúca vývojku)
[0055]

Odkazujúc na obrázky 9 a 1 opíšeme konštrukciu nádoby 1 privádzajúcej vývojku
podľa jedného uskutočnenia vynálezu.

[0056]

Obrázok 9 je schematický perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu vývojku.
Obrázok 10 je schematický pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku.

[0057]

Ako je zobrazené na obrázku 9, nádoba 1 privádzajúca vývojku má teleso 1a
nádoby, fungujúce ako časť zhromažďujúca vývojku na umiestňovanie vývojky.
Priestor zhromažďujúci vývojku je označený ako 1b na obrázku 10, v ktorom sa
vývojka zhromažďuje v telese 1a nádoby. V príklade priestor 1b zhromažďujúci
vývojku, fungujúci ako časť zhromažďujúca vývojku, je priestor v telese 1a nádoby
plus vnútorný priestor v čerpadle 2. V tomto príklade priestor 1b zhromažďujúci
vývojku zhromažďuje toner, čo je suchý prášok, ktorý má priemernú objemovú
veľkosť častíc od 5 µm do 6 µm.
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[0058]

V tomto uskutočnení vynálezu čerpacia časť je čerpadlo 2 objemového typu, v
ktorom sa mení objem. Konkrétnejšie, čerpadlo 2 má vlnovcovú expanznú a
kontrakčnú časť 2a (vlnovcovú časť, expanzný a kontrakčný prvok), ktorý sa môže
sťahovať a rozťahovať hnacou silou prijímanou zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku.

[0059]

Ako je zobrazené na obrázkoch 9 a 10, vlnovcové čerpadlo 2 podľa tohto príkladu je
poskladané, aby zabezpečilo vrcholy a údolia, ktoré sú umiestnené striedavo a
periodicky a je sťahovateľné a rozťahovateľné. Pri vlnovcovom čerpadle, ako v
tomto príklade, možno zmenšiť zmenu objemu voči veľkosti roztiahnutia
a stiahnutia, a preto možno uskutočňovať stabilnú zmenu objemu.

[0060]

V tomto uskutočnení vynálezu celý objem priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku je
480 cm3, z čoho objem čerpadlovej časti 2 je 160 cm3 (vo voľnom stave
rozťahovacej a sťahovacej časti 2a) a v tomto príklade sa uskutočňuje so zreteľom
na požadovanú veľkosť výtlaku zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0064]

Čerpadlo 2 v tomto príklade je vlnovcové čerpadlo, ale použiteľné je aj iné čerpadlo,
ak možno meniť množstvo vzduchu (tlak) v priestore 1b zhromažďujúcom vývojku.
Napríklad čerpacia časť 2 môže byť jednohriadeľové excentrické závitovkové
čerpadlo. V takomto prípade sa vyžaduje dodatočný otvor, aby sa umožnilo sanie a
vytláčanie jednohriadeľovým excentrickým závitovkovým čerpadlom a zabezpečenie
otvoru si vyžaduje prostriedok ako je filter, aby sa zabránilo úniku vývojky okolo
otvoru. Okrem toho jednohriadeľové excentrické závitovkové čerpadlo si vyžaduje
na prevádzku veľmi vysoký krútiaci moment, a preto rastie zaťaženie hlavnej
zostavy obrazotvorného zariadenia 100. Preto vlnovcové čerpadlo je výhodné,
pretože nemá takéto problémy.

[0065]

Priestor 1b zhromažďujúci vývojku môže byť len vnútorný priestor čerpacej časti 2.
V takomto prípade čerpacia časť 2 funguje súčasne ako časť 1b zhromažďujúca
vývojku.

[0066]

Spojovacia časť 2b čerpacej časti 2 a pripojená časť 1i telesa 1a nádoby sú spojené
zváraním, aby sa zabránilo unikaniu vývojky, čiže aby udržiavali hermetickú
vlastnosť priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku.

[0067]

Nádoba 1 privádzajúca vývojku je vybavená zaisťovacou časťou 3 ako časť
privádzajúca pohon (časť prijímajúca hnaciu silu, časť spájajúca pohon, zaberajúca
časť), ktoré môžu zaberať do hnacieho mechanizmu zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku, a ktorá prijíma hnaciu silu na pohon čerpacej časti 2 z hnacieho
mechanizmu.

[0068]

Konkrétnejšie, zaisťovacia časť 3, ktorá môže zaberať do zaisťovacieho prvku 9
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, je namontovaná lepivým materiálom na horný
koniec čerpacej časti 2. Zaisťovacia časť 3 obsahuje zaisťovaciu dieru 3a v jej
strednej časti, ako je to zobrazené na obrázku 9. Keď sa nádoba 1 privádzajúca
vývojku montuje na montážnu časť 8f (obrázok 3), zaisťovací prvok 9 sa vloží do
zaisťovacej diery 3a tak, aby bol spojený (mierna vôľa je zabezpečená kvôli
ľahkému vkladaniu). Ako je zobrazené na obrázku 9, relatívna poloha medzi
zaisťovacou časťou 3 a zaisťovacím prvkom 9 v smere P a v smere Q, čo sú smery
rozťahovania a sťahovania expanzne kontraktačnej časti 2a. Je výhodné, že
čerpacia časť 2 a zaisťovacia časť 3 sú vytvarované v jednom kuse pomocou
metódy vstrekovacieho tvárnenia, alebo metódy vyfukovacieho tvárnenia.

[0069]

Zaisťovacia časť 3 spojená v podstate so zaisťovacím prvkom 9, týmto spôsobom
prijíma hnaciu silu na rozťahovanie a sťahovanie expanzno a kontraktačnej časti 2a
čerpacej časti 2 zo zaisťovacieho prvku 9. V dôsledku toho pri vertikálnom pohybe
zaisťovacieho prvku 9 expanzno a kontraktačná časť 2a čerpacej časti 2 sa
rozťahuje a sťahuje.
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[0070]

Čerpacia časť 2 funguje ako prúd vzduchu generujúci mechanizmus na vytvorenie
striedavého a opakovaného toku vzduchu do nádoby privádzajúcej vývojku a toku
vzduchu mimo nádoby privádzajúcej vývojku cez vypúšťací otvor 1c pomocou
hnacej sily prijímanej zaisťovacou časťou 3 fungujúcou ako časť privádzajúca
pohon.

[0071]

V v tomto uskutočnení vynálezu sa používa zaisťovací prvok 9 s okrúhlou tyčkou a
zaisťovacia časť 3 s okrúhlou dierou, aby sa v podstate spojili, ale použiteľná je iná
konštrukcia, ak relatívna poloha medzi nimi sa pomôže fixovať vzhľadom na smer
rozťahovania a sťahovania (smer P a smer Q) expanznej a kontrakčnej časti 2a.
Napríklad zaisťovací prvok 3 je tyčkovitý prvok a zaisťovací prvok 9 je zaisťovacia
diera; konfigurácia prierezu zaisťovacej časti 3 a zaisťovacieho prvku 9 môže byť
trojuholníková, pravouholníková, alebo iná polygonálna, alebo môže byť elipsa, mať
tvar hviezdy, alebo iný tvar. Ale dá sa použiť iná známa zaisťovacia konštrukcia.

[0072]

V prírubovej časti 1g na spodnej koncovej časti telesa 1a nádoby je umiestnený
vypúšťací otvor 1c, aby sa umožnilo vypúšťanie vývojky do priestoru 1b
zhromažďujúcom vývojku mimo nádoby 1 privádzajúcej vývojku. Vypúšťací otvor 1c
opíšeme detailne ďalej.

[0073]

Ako je zobrazené na obrázku 10, je vytvorená sklonená plocha 1f smerom k
vypúšťaciemu otvoru 1c v dolnej časti telesa 1a nádoby, vývojka zhromaždená v
priestore 1b zhromažďujúcom vývojku sa posúva dole po sklonenej ploche 1f
pomocou gravitácie do susedstva vypúšťacieho otvoru 1c. V tomto uskutočnení
vynálezu uhol sklonu sklonenej plochy 1f (uhol voči horizontálnej ploche v stave,
keď nádoba 1 privádzajúca vývojku je vsadená do zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku) je väčší než uhol zvyšku toneru (vývojky).

[0074]

Konfigurácia obvodovej časti vypúšťacieho otvoru 1c nie je obmedzená na tvar
zobrazený na obrázku 10, na ktorom konfigurácia spojovacej časti medzi
vypúšťacím otvorom 1c a vnútrom telesa 1a nádoby je plochá (1W na obrázku 10),
ale môže byť, ako je zobrazené na obrázku 11, na ktorom sklonená plocha 1f
pokračuje ku vypúšťaciemu otvoru 1c.

[0075]

V plochej konfigurácii zobrazenej na obrázku 10 priestorová efektívnosť je dobrá
vzhľadom na smer výšky nádoby 1 privádzajúcej vývojku a sklonená plocha 1f na
obrázku 11 je výhodná v tom, že zvyšné množstvo je malé, pretože vývojka
zostávajúca na sklonenej ploche 1f je hnaná k vypúšťaciemu otvoru 1c. Preto
konfigurácia obvodovej časti vypúšťacieho otvoru 1c sa môže zvoliť podľa potreby.

[0076]

V tomto uskutočnení vynálezu sa zvolila plochá konfigurácia zobrazená na obrázku
10.

[0077]

Nádoba 1 privádzajúca vývojku je tekutinou spojená s vonkajškom nádoby 1
privádzajúcej vývojku len cez vypúšťací otvor 1c a je v podstate utesnená s
výnimkou vypúšťacieho otvoru 1c.

[0078]

Odkazujúc na obrázky 3 a 10 opíšeme mechanizmus clony na otváranie a
zatváranie vypúšťacieho otvoru 1c.

[0079]

Tesniaci prvok 4 z elastického materiálu
prírubovej časti 1g tak, aby obklopoval
zabránilo úniku vývojky. Clona 5 na
umiestnená tak, aby pritláčala tesniaci
prírubovej časti 1g.

[0080]

Clona 5 je normálne hnaná (rozpínacou silou pružiny) v smere zatvorenia pomocou
pružiny (nie je zobrazená), ktorá je hnacím prvkom. Clona 5 je neutesnená pri
interakcii s montážnou operáciou nádoby 1 privádzajúcej vývojku dosadaním na
čelo dosadajúcej časti 8h (obrázok 3) vytvorenej na zariadení 8 doplňujúcom

je pripevnený lepením na dolnú plochu
obvod vypúšťacieho otvoru 1c, aby sa
utesnenie vypúšťacieho otvoru 1c je
prvok 4 medzi clonu a dolnú plochu
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vývojku a sťahovaním pružiny. Zároveň prírubová časť 1g nádoby 1 privádzajúcej
vývojku sa vloží medzi dosadajúcu časť 8h a polohovacie vedenie 8b umiestnené v
zariadení 8 doplňujúcom vývojku tak, že bočná plocha 1k (obrázok 9) nádoby 1
privádzajúcej vývojku dosadá na zarážkovú časť 8i zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku. V dôsledku toho je určená poloha voči zariadeniu 8 doplňujúcemu vývojku
v smere montáže (smer A) (obrázok 17).
[0081]

Týmto spôsobom je prírubová časť 1g vedená polohovacím vedením 8b a v čase,
keď sa dokončí vkladacia operácia nádoby 1 privádzajúcej vývojku vypúšťací otvor
1c a port 8a prijímajúci vývojku sú navzájom zoradené.

[0082]

Okrem toho, keď je hotová vkladacia operácia nádoby 1 privádzajúcej vývojku,
priestor medzi vypúšťacím otvorom 1c a prijímajúcim portom 8a utesňuje tesniaci
prvok 4 (obrázok 17), aby sa zabránilo úniku vývojky von.

[0083]

Pri vkladacej operácii nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa zaisťovací prvok 9 zasúva
do zaisťovacej diery 3a zaisťovacej časti 3 nádoby 1 privádzajúcej vývojku tak, že
sú spojené.

[0084]

Vtedy je jeho poloha určená časťou tvaru L polohovacieho vedenia 8b v smere
(smer hore a dole na obrázku 3) kolmom na smer montáže (smer A) nádoby 1
privádzajúcej vývojku voči zariadeniu 8 doplňujúcemu vývojku. Prírubová časť 1g
ako polohovacia časť taktiež funguje, aby sa zabránilo posúvaniu nádoby 1
privádzajúcej vývojku v smere hore a dole (vratný pohyb čerpadla 2).

[0085]

Hore sú operácie série montážnych krokov nádoby 1 privádzajúcej vývojku.
Zatvorením predného krytu 40 obsluhou sa montážny krok dokončí.

[0086]

Kroky demontáže nádoby 1 privádzajúcej vývojku zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku sú opačné ako montážne kroky.

[0087]

Konkrétnejšie, výmenný predný kryt 40 sa otvorí a nádoba 1 privádzajúca vývojku
sa demontuje z montážnej časti 8f. Vtedy sa uvoľní prekážajúci stav dosadajúcou
časťou 8h, čím clonu 5 sa zatvorí pružinou (nie je zobrazená).

[0088]

V tomto príklade stav (dekompresovaný stav, podtlakový stav), v ktorom je vnútorný
tlak telesa 1a nádoby (priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku) nižší než okolitý tlak
(vonkajší tlak vzduchu) a stav (stlačený stav, natlakovaný stav), v ktorom je
vnútorný tlak vyšší než okolitý tlak, sa striedavo opakujú vo vopred určenej cyklickej
dobe. Tu okolitý tlak (vonkajší tlak vzduch) je tlak pri okolitých podmienkach, v
ktorých je umiestnená nádoba 1 privádzajúca vývojku.

[0089]

Preto sa vývojka vypúšťa cez vypúšťací otvor 1c zmenením tlaku (vnútorného tlaku)
telesa 1a nádoby. V tomto príklade sa mení (striedavo) od 480 do 495 cm3 s
cyklickou periódou 0,3 s. Materiál telesa 1a nádoby je výhodne taký, že
zabezpečuje dostatočnú tuhosť, aby sa zabránilo kolízii alebo extrémnemu
roztiahnutiu.

[0090]

Vzhľadom na to, tento príklad využíva materiál polystyrénovej živice ako materiál
telesa 1a nádoby vývojky a využíva materiál polypropylénovej živice ako materiál
čerpadla 2.

[0091]

Ako materiál pre teleso 1a nádoby sú napríklad použiteľné iné živicové materiály
ako napríklad ABS (akrylonitril, butadién, styrén kopolymérový živicový materiál),
polyester, polyetylén, polypropylén, ak majú dostatočnú trvanlivosť voči tlaku.
Alternatívne môžu byť kov.

[0092]

Ako materiál čerpadla 2 sa použije akýkoľvek materiál, ak je dosť rozťahovateľný a
sťahovateľný, aby sa menil vnútorný tlak priestoru v priestore 1b zhromažďujúcom
vývojku
zmenou objemu. Príklady zahŕňajú tenko tvárnené ABS (akrylonitril,
butadién, styrén kopolymérový živicový materiál), polystyrénový, polyesterový,
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polyetylénový materiál. Alternatívne
sťahovateľné materiály ako guma.

sú

použiteľné

iné

rozťahovateľné

a

[0093]

Môžu byť v jednom kus vytvarované z rovnakého materiálu metódou vstrekovacieho
tvárnenia, metódou fúkacieho tvárnenia alebo podobne, ak hrúbky sú správne
nastavené pre čerpadlo 2b a teleso 1a nádoby.

[0094]

V tomto príklade nádoba 1 privádzajúca vývojku je tekutinou spojená s vonkajškom
len cez vypúšťací otvor 1c, a preto je v podstate utesnená od vonkajška, s výnimkou
vypúšťacieho otvoru 1c. Čiže vývojka sa vypúšťa cez vypúšťací otvor 1c
komprimovaním a dekomprimovaním vnútra nádoby privádzajúcej vývojku, a preto
je žiaduca hermetická vlastnosť na udržiavanie stabilizovaného výtlačného výkonu.

[0095]

Na druhej strane je príťažou, že počas prepravy (leteckej prepravy) nádoby 1
privádzajúcej vývojku a/alebo pri dlhej dobe nepoužívania, sa vnútorný tlak nádoby
môže náhle meniť v dôsledku náhlej zmeny okolitých podmienok. Napríklad, keď sa
zariadenie používa v oblasti, ktoré má vysokú nadmorskú výšku, alebo keď sa
nádoba 1 privádzajúca vývojku uchovávaná na mieste s nízkou okolitou teplotou
prepravuje do miestnosti s vysokou okolitou teplotou, vnútro nádoby 1 privádzajúcej
vývojku sa môže natlakovať v porovnaní s tlakom okolitého vzduchu. V takomto
prípade sa nádoba môže deformovať a/alebo vývojka môže vystreknúť, keď sa
nádoba odtesní.

[0096]

Vzhľadom na uvedené, nádoba 1 privádzajúca vývojku je vybavená otvorom
priemeru ∅ 3 mm a otvor je umiestnený vo filtri. Filter je TEMISH (registrovaná
ochranná známka) dodávaný spoločnosťou Nitto Denko Kabushiki Kaisha,
Japonsko, a je vybavený vlastnosťou brániacou úniku vývojky von, avšak
povoľujúcou prechod vzduchu medzi vnútrom a vonkajškom nádoby. Tu v tomto
príklade, napriek skutočnosti, že sa prijalo takéto protiopatrenie, možno jeho vplyv
na nasávaciu operáciu a výtlačnú operáciu cez vypúšťací otvor 1c pomocou
čerpadla 2 ignorovať, a preto hermetická vlastnosť nádoby 1 privádzajúcej vývojku
sa uchováva.

(Vypúšťací otvor nádoby privádzajúcej vývojku)
[0097]

V tomto príklade veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c nádoby 1 privádzajúcej vývojku je
zvolená tak, že v orientácii nádoby 1 privádzajúcej vývojku na privádzanie vývojky
do zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa vývojka len gravitáciou nevytláča v
dostatočnom rozsahu. Veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c je tak malá, že vytláčanie
vývojky z nádoby privádzajúcej vývojku len gravitáciou je nedostatočné, a preto v
ďalšom sa otvor nazýva špendlíkovou dierkou. Inými slovami, veľkosť otvoru je
určená tak, že vypúšťací otvor 1c je v podstate zapchatý. Toto je očakávane
výhodné v nasledujúcich bodoch
(1)

vývojka ľahko neuniká cez vypúšťací otvor 1c.

(2)

možno potlačiť nadmerné vytláčanie vývojky v čase otvorenia vypúšťacieho
otvoru 1c.

(3)

vytláčanie vývojky môže spočívať prevažne vo vytláčaní čerpacej časti.

[0098]

Vynálezcovia zistili, že veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c nie je dostatočná na
vytláčanie toneru v dostatočnom rozsahu len gravitáciou. Opíšeme overovací
experiment (metódu merania) a kritériá.

[0099]

Pripravila sa pravouhlá rovnobežnostenná nádoba vopred určeného objemu, v
ktorej sa vytvoril vypúšťací otvor (kruhový) v strede dna a naplnila sa 200 g vývojky;
potom sa plniaci otvor utesnil a vypúšťací otvor zazátkoval; v tomto stave sa
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nádobou dostatočne triaslo, aby sa vývojka skyprila. Pravouhlá rovnobežnostenová
nádoba mala objem 1000 cm3, dĺžku 90 mm, šírku 92 mm a výšku 120 mm.
[0100]

Potom, len čo to bolo možné, sa vypúšťací otvor uvoľnil v stave, keď vypúšťací otvor
smeroval dole a meralo sa množstvo vývojky vytlačenej cez vypúšťací otvor. Vtedy
sa pravouhlá rovnobežnostenná nádoba úplne utesnila, s výnimkou vypúšťacieho
otvoru. Navyše sa vykonali overovacie experimenty za podmienok teplota 24°C a
relatívna vlhkosť 55 %.

[0101]

Pomocou týchto procesov sa meralo výtlačené množstvo, keď sa menil druh vývojky
a veľkosť vypúšťacieho otvoru. V tomto príklade, keď veľkosť vytláčanej vývojky
nebola viac než 2 g, je množstvo zanedbateľné, a preto v tom čase sa veľkosť
vypúšťacieho otvoru nepovažovala za dostatočnú na dostatočné vytláčanie vývojky
len pomocou gravitácie.

[0102]

Vývojky, použité v overovacom experimente, sú uvedené v tabuľke 1. Druhy vývojky
sú jednozložkový magnetický toner, nemagnetický toner pre dvojzložkové
vyvolávacie zariadenie a zmes nemagnetického toneru a magnetického nosiča.

[0103]

Aby sa zistili hodnoty udávajúce vlastnosť vývojky, uskutočnili sa merania uhlov
sklonu naznačujúcich tekutosť a energiu tekutosti naznačujúcu ľahkosť kyprenia
vrstvy vývojky, čo sa meralo zariadením analyzujúcim tekutosť prášku (práškový
reometer FT4 dodávaný spoločnosťou Freeman Technology).
Tabuľka 1
Prirodzený
uhol
sklonu
(stupeň)

Energia
tekutosti
(objemová
hmotnosť
0,5 g/cm3)

Vývojka Priemerná
veľkosť
častíc toneru
na základe
objemu (µm)

Zložka vývojky

A

7

Dvojzložkový nemagnetický toner

18

2,09x10-3 J

B

6,5

Dvojzložkový nemagnetický toner
+ nosič

22

6,80x10-4 J

C

7

Jednozložkový magnetický toner

35

4,30x10-4 J

D

5,5

Dvojzložkový nemagnetický toner
+ nosič

40

3, 51x10-3 J

E

5

Dvojzložkový nemagnetický toner
+ nosič

27

4,14x10-3 J

[0104]

Odkazujúc na obrázok 12, opíšeme metódu merania energie tekutosti. Obrázok 12
je schematický pohľad na zariadenie na meranie energie tekutosti.

[0105]

Princíp zariadenia na analyzovanie tekutosti prášku je, že vo vzorke prášku sa
pohybuje lopatka a meria sa energia požadovaná na to, aby sa lopatka v prášku
pohybovala, čiže energia tekutosti. Lopatka je typu lodnej skrutky, a keď sa otáča,
pohybuje sa v smere osi otáčania súčasne, a preto sa voľný koniec lopatky
pohybuje špirálovito.

[0106]

Lopatka 51 typu lodnej skrutky je vyrobená z SUS (typ = C210) a má priemer 48
mm a je hladko stočená proti smeru hodinových ručičiek. Špecifickejšie, zo stredu
lopatky 48 mm x 10 mm pokračuje otočný hriadeľ v normálnom priamkovom smere
voči rovine otáčania lopatky, uhol stočenia lopatky na protiľahlých najvzdialenejších
okrajových častiach (polohy 24 mm od otočného hriadeľa) je 70° a uhol stočenia v
polohách 12 mm od otočného hriadeľa je 35°.
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[0107]

Energia tekutosti je celková energia, získaná integrovaním v čase celkovej sumy
otočného momentu a vertikálnej záťaže, keď špirálová otočná lopatka 51 vstupuje
do vrstvy prášku a postupuje vo vrstve prášku. Takto získaná hodnota označuje
ľahkosť kyprenia vrstvy prášku vývojky a veľká energia tekutosti znamená menšiu
ľahkosť a malá energia tekutosti znamená väčšiu ľahkosť.

[0108]

Pri tomto meraní, ako je zobrazené na obrázku 12, sa vývojka T naplní po
povrchovú úroveň prášku 70 mm (L2 na obrázku 12) do valcovej nádoby 53, ktorá
má priemer ϕ 50 mm (objem 200 cc, L1 (obrázok 12) = 50 mm), čo je štandardná
súčasť zariadenia. Plniace množstvo sa upraví podľa objemovej hmotnosti meranej
vývojky. Lopatka 54 priemeru ϕ 48 mm, ktorá je štandardnou súčasťou, postupuje
do vrstvy prášku a zobrazuje sa energia vyžadovaná na postúpenie z hĺbky 10 mm
do hĺbky 30 mm.

[0109]

Nastavovacie podmienky v čase merania sú:
-

rýchlosť otáčania lopatky 51 (rýchlosť špičky
najvzdialenejšej okrajovej časti lopatky) je 60 mm/s:

=

obvodová

rýchlosť

-

rýchlosť postupu lopatky vo vertikálnom smere do vrstvy prášku je taká
rýchlosť, že uhol θ (uhol stúpania závitovky) vytvorený medzi stopou
najvzdialenejšej okrajovej časti lopatky 51 počas postupovania a povrchom
vrstvy prášku je 10°:

-

rýchlosť postup do vrstvy prášku v kolmom smere je 11 mm/s (rýchlosť
postupu lopatky vo vrstve prášku vo vertikálnom smere = (rýchlosť otáčania
lopatky) x tg (uhol stúpania závitovky x π/180)); a

-

meranie sa vykonáva za podmienok teploty 24°C a relatívnej vlhkosti 55 %.

[0110]

Objemová hmotnosť vývojky, keď sa meria energia tekutosti vývojky, je blízko tej,
keď sa robia experimenty na overenie vzťahu medzi výtlačným množstvom vývojky
a veľkosťou vypúšťacieho otvoru, je menej meniaca a je stabilná a konkrétnejšie sa
nastaví na 0,5 g/cm3.

[0111]

Overovacie experimenty sa vykonávajú pre vývojky (tabuľka 1) spolu s meraním
energie tekutosti takýmto spôsobom. Obrázok 13 je graf, zobrazujúci vzťah medzi
priemerom vypúšťacích otvorov a výtlačným množstvom vzhľadom na príslušné
vývojky.

[0112]

Z výsledkov overovania zobrazených na obrázku 13 sa potvrdilo, že výtlačné
množstvo cez vypúšťací otvor nie je viac než 2 g pre každú vývojku A až E, ak
priemer ϕ vypúšťacieho otvoru nie je viac než 4 mm (plocha otvoru 12,6 mm2
(π = 3,14)). Keď priemer ϕ vypúšťacie otvoru prekročí 4 mm, prudko narastie
výtlačné množstvo.

[0113]

Priemer ϕ vypúšťacieho otvoru je výhodne najviac 4 mm (plocha otvoru 12,6 mm2),
keď energia tekutosti vývojky (objemová hmotnosť 0,5 g/cm3) nie je menej než
4,3x10-4 kg m2/s2 (J) a nie viac než 4,14x10-3 kg m2/s2 (J).

[0114]

Pri objemovej hmotnosti vývojky, sa vývojka v overovacích experimentoch skyprila a
fluidizovala dostatočne, a preto je objemová hmotnosť nižšia než predpokladaná v
normálnych podmienkach používania (ľavý stav), čiže merania sa vykonávajú v
stave, v ktorom sa vývojka ľahšie vytláča než v stave normálneho používania.

[0115]

Overovacie experimenty sa vykonali s vývojkou A, pri ktorej je výtlačné množstvo
najväčšie podľa výsledkov na obrázku 13, pričom plniace množstvo v nádobe sa
menilo v rozsahu od 30 g do 300 g, kým priemer ϕ vypúšťacieho otvoru bol
konštantný 4 mm. Výsledky overovania sú uvedené na obrázku 10. Z výsledkov na
obrázku 10 sa potvrdilo, že výtlačné množstvo cez vypúšťací otvor sa ťažko mení,
dokonca ak sa mení plniace množstvo vývojky.
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[0116]

Z vyššie uvedeného sa potvrdilo, že urobením priemeru ϕ vypúšťacieho otvoru nie
viac ako 4 mm (plocha 12,6 mm2) sa vývojka dostatočne nevytláča len gravitáciou
cez vypúšťací otvor v stave, keď je vypúšťací otvor nasmerovaný dole (hypotetická
privádzacia výška do zariadenia 201 doplňujúceho vývojku) bez ohľadu na druh
vývojky, alebo stav objemovej hmotnosti.

[0117]

Na druhej strane, dolná limitná hodnota veľkosti vypúšťacieho otvoru 1c je výhodne
taká, že vývojka, ktorá sa má privádzať z nádoby 1 privádzajúcej vývojku
(jednozložkový magnetický toner, jednozložkový nemagnetický toner, dvojzložkový
nemagnetický toner, alebo dvojzložkový magnetický nosič) môže cezeň najmenej
prejsť. Konkrétnejšie, vypúšťací otvor je výhodne väčší než veľkosť častíc vývojky
(priemerná veľkosť častíc na základe objemu v prípade tonera, priemerná veľkosť
častíc na základe počtu v prípade nosiča) obsiahnutá v nádobe 1 privádzajúcej
vývojku. Napríklad v prípade, že privádzaná vývojka obsahuje dvojzložkový
nemagnetický toner a dvojzložkový magnetický nosič, je výhodné, keď vypúšťací
otvor je väčší než väčšia veľkosť častíc, čiže priemerná veľkosť častíc na základe
počtu dvojzložkového magnetického nosiča.

[0118]

Špecificky, v prípade, že privádzaná vývojka obsahuje dvojzložkový nemagnetický
toner, ktorý má objemovú priemernú veľkosť častíc 5,5 μm a dvojzložkový
magnetický nosič, ktorý má priemernú veľkosť častíc 40 μm, priemer vypúšťacieho
otvoru 1c je výhodne najmenej 0,05 mm (plocha otvoru 0,002 mm2).

[0119]

Ak však veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c je príliš blízka veľkosti častíc vývojky,
energia vyžadovaná na vytlačenie požadovaného množstva z nádoby 1
privádzajúcej vývojku, čiže energia vyžadovaná pre fungovanie čerpadla 2, je veľká.
Môže nastať prípad, že uvalí obmedzenie na výrobu nádoby 1 privádzajúcej
vývojku. Aby sa vytvaroval vypúšťací otvor 1c v časti zo živicového materiálu
pomocou metódy vstrekovania do formy, použije sa kovová forma na tvarovanie
vypúšťacieho otvoru 1c a dlhodobá životnosť kovovej formy bude problémom. Z
vyššie uvedeného je zrejmé, že priemer ϕ vypúšťacieho otvoru 1c je výhodne
najmenej 0,5 mm.

[0120]

V tomto príklade konfigurácia vypúšťacieho otvoru 1c je kruhová, avšak nie je
nevyhnutná. Použiteľný je štvorec, pravouholník, elipsa, alebo kombinácia čiar a
kriviek alebo podobne, ak plocha otvoru nie je viac než 12,6 mm2, čo je plocha
otvoru zodpovedajúca priemeru 4 mm.

[0121]

Avšak kruhový vypúšťací otvor má minimálnu obvodovú dĺžku okraja medzi
konfiguráciami, ktoré majú rovnakú plochu otvoru, pričom okraj je znečistený
ukladaním vývojky. Preto množstvo vývojky dávkované otváraním a zatváraním
clony 5 je malé, a preto kontaminácia klesá. Okrem toho, pri kruhovom vypúšťacom
otvore odpor počas vytláčania je tiež malý a výtlačná vlastnosť je vysoká. Preto
konfigurácia vypúšťacieho otvoru 1c je výhodne kruhová, čo je výborné pri
rovnováhe medzi výtlačným množstvom a zabránením znečistenia.

[0122]

Z vyššie uvedeného, veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c je výhodne taká, že vývojka sa
nevytláča dostatočne len gravitáciou v stave, keď je vypúšťací otvor 1c
nasmerovaný dole (hypoteticky privádzaná výška do zariadenia 201 doplňujúceho
vývojku). Konkrétnejšie, priemer φ vypúšťacieho otvoru 1c nie je menej než 0,05
mm (plocha otvoru 0,002 mm2) a nie viac než 4 mm (plocha otvoru 12,6 mm2). Ďalej
priemer φ vypúšťacieho otvoru 1c je výhodne najmenej 0,5 mm (plocha otvoru 0,2
mm2) a nie viac než 4 mm (plocha otvoru 12,6 mm2). V tomto príklade na základe
vyššie uvedeného zisťovania je vypúšťací otvor 1c kruhový a priemer φ otvoru je 2
mm.

[0123]

V tomto príklade, počet vypúšťacích otvorov 1c je jeden, avšak toto nie je
nevyhnutné a množstvo vypúšťacích otvorov 1c s celkovou plochou otvorov spĺňa
vyššie opísaný rozsah. Napríklad na miesto jedného otvoru 13 prijímajúceho
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vývojku, ktorý má priemer φ 2 mm, sa využívajú dva vypúšťacie otvory 1c, z ktorých
každý má priemer φ 0,7 mm. Avšak v tomto prípade výtlačné množstvo vývojky na
jednotku času má tendenciu klesať, a preto je výhodný jeden vypúšťací otvor 1c,
ktorý má priemer φ 2 mm.
(Krok privádzania vývojky)
[0124]

Odkazujúc na obrázky 15 až 18 opíšeme krok privádzania vývojky čerpacou časťou.

[0125]

Obrázok 15 je schematický perspektívny pohľad, na ktorom je rozťahovacia a
sťahovacia časť 2a čerpadla 2 stiahnutá. Obrázok 16 je schematicky perspektívny
pohľad, na ktorom je rozťahovacia a sťahovacia časť 2a čerpadla 2 roztiahnutá.
Obrázok 17 je schematický pohľad v reze, na ktorom je rozťahovacia a sťahovacia
časť 2a čerpadla 2 stiahnutá. Obrázok 18 je schematický pohľad v r eze, na ktorom
je rozťahovacia a sťahovacia časť 2a čerpadla 2 roztiahnutá.

[0126]

V tomto príklade, ako bude opísané ďalej, prevod pohonu rotačnej sily vykonáva
mechanizmus konvertujúci pohon tak, že nasávací krok (nasávacia operácia cez
vypúšťací otvor 3a) a výtlačný krok (výtlačná operácia cez vypúšťací otvor 3a) sa
striedavo opakujú. Opíšeme nasávací krok a výtlačný krok.

[0127]

Opis urobíme ako princíp vytláčania vývojky pomocou čerpadla.

[0128]

Prevádzkový princíp rozťahovacej a sťahovacej časti 2a čerpadla 2 je taký ako bolo
vyššie opísané. Povedané stručne, ako je zobrazené na obrázku 10, dolný koniec
rozťahovacej a sťahovacej časti 2a je pripojený na teleso 1a nádoby. Telesu 1a
nádoby bráni v pohybe v smere P a v smere Q (obrázok 9) polohovacie vedenie 8b
zariadenia 8 privádzajúceho vývojku cez prírubovú časť 1g na dolnom konci. Preto
vertikálna poloha rozťahovacej a sťahovacej časti 2a spojenej s telesom 1a nádoby
je pevná voči zariadeniu 8 doplňujúcemu vývojku.

[0129]

Na druhej strane horný koniec rozťahovacej a sťahovacej časti 2a zaberá do
zaisťovacieho prvku 9 cez zaisťovaciu časť 3 a striedavo chodí v smere P a v smere
Q vertikálnym pohybom zaisťovacieho prvku 9.

[0130]

Pretože dolný koniec rozťahovacej a sťahovacej časti 2a čerpadla 2 je pevný, časť
nad ním sa rozťahuje a sťahuje.

[0131]

Urobíme opis rozťahovacej a sťahovacej operácie (výtlačnej operácie a nasávacej
operácie) rozťahovacej a sťahovacej časti 2a čerpadla 2 a vytláčania vývojky.

(Výtlačná operácia)
[0132]

Najprv opíšeme výtlačnú operáciu cez vypúšťací otvor 1c.

[0133]

Pri pohybe zaisťovacieho prvku 9 smerom dole horný koniec rozťahovacej a
sťahovacej časti 2a sa posúva v smere p (sťahovanie rozťahovacej a sťahovacej
časti), čím sa uskutočňuje výtlačná operácia. Konkrétnejšie, pri výtlačnej operácii
klesá objem priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku. Vtedy vnútro telesa 1a nádoby
je utesnené, s výnimkou vypúšťacieho otvoru 1c, a preto dokým sa vývojka vytláča,
vypúšťací otvor 1c je v podstate zapchatý alebo zatvorený vývojkou tak, že objem
priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku klesá, aby rástol vnútorný tlak priestoru 1b
zhromažďujúceho vývojku.

[0134]

Zároveň vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku je vyšší než tlak v
násypke 8g (rovný okolitému tlaku) a preto, ako je zobrazené na obrázku 17, sa
vývojka vytláča tlakom vzduchu, čiže rozdielom tlakov medzi priestorom 1b
zhromažďujúcim vývojku a násypkou 8g. Preto sa vývojka T vytláča z priestoru 1b
zhromažďujúceho vývojku do násypky 8g. Šipka na obrázku 17 označuje smer sily
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privádzanej na vývojku T v priestore 1b zhromažďujúcom vývojku. Potom vzduch z
priestoru 1b zhromažďujúcom vývojku je taktiež vytláčaný spolu s vývojkou, a preto
vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku klesá.
(Nasávacia operácia)
[0135]

Opíšeme nasávaciu operáciu cez vypúšťací otvor 1c.

[0136]

Pri pohybe zaisťovacieho prvku 9 smerom hore horný koniec rozťahovacej a
sťahovacej časti 2a čerpadla 2 sa posúva v smere Q (rozťahovacia a sťahovacia
časť sa rozťahuje) tak, že sa uskutočňuje nasávacia operácia. Konkrétnejšie, objem
priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku rastie pri nasávacej operácii. Vtedy vnútro
telesa 1a nádoby je utesnené, s výnimkou vypúšťacieho otvoru 1c a vypúšťací otvor
1c je zapchatý vývojkou a následne zatvorený. Preto pri náraste objemu v priestore
1b zhromažďujúcom vývojku vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku
klesá.

[0137]

Vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku sa vtedy zníži pod vnútorný
tlak v násypke 8g (je ekvivaletný okolitému tlaku). Preto, ako je zobrazené na
obrázku 18, vzduch v hornej časti násypky 8g vstupuje do priestoru 1b
zhromažďujúceho vývojku cez vypúšťací otvor 1c pomocou rozdielu tlakov medzi
priestorom 1b zhromažďujúcim vývojku a násypkou 8g. Šípka na obrázku 18
označuje smer sily privádzanej na vývojku T v priestore 1b zhromažďujúcom
vývojku. Ovály Z na obrázku 18 schematicky zobrazujú vzduch nasatý do násypky
8g.

[0138]

Zároveň sa vzduch naberá zvonku zariadenia 8 privádzajúceho vývojku, a preto
vývojka v susedstve vypúšťacieho otvoru 1c sa môže skypriť. Konkrétnejšie, vzduch
nasatý do práškovej vývojky, ktorá je v susedstve vypúšťacieho otvoru 1c, znižuje
objemovú hmotnosťpráškovej vývojky a fluidizuje.

[0139]

Týmto spôsobom, fluidizáciou vývojky T sa vývojka T nezhustí alebo nezapcháva sa
vo vypúšťacom otvore 3a, takže vývojka sa môže hladko vytlačiť cez vypúšťací
otvor 3a vo výtlačnej operácii, ktorú opíšeme nižšie. Preto množstvo vývojky T (za
jednotku času) vytlačenej cez vypúšťací otvor 3a sa môže udržiavať v podstate na
konštantnej úrovni dlhú dobu.

(Zmena vnútorného tlaku časti zhromažďujúcej vývojku)
[0140]

Vykonali sa overovacie experimenty, aby sa zmenil vnútorný tlak nádoby 1
privádzajúcej vývojku. Opíšeme overovacie experimenty.

[0141]

Vývojka sa naplní tak, že priestor 1d zhromažďujúci vývojku v nádobe 1
privádzajúcej vývojku je naplnený vývojkou; a zmena vnútorného tlaku nádoby 1
privádzajúcej vývojku sa meria, keď sa čerpadlo 2 rozťahuje a sťahuje v rozsahu 15
cm3 zmeny objemu. Vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa meria
pomocou tlakomeru (AP-C40 dodávaného firmou Kabushiki Kaisha KEYENCE)
spojeného s nádobou 1 privádzajúcou vývojku.

[0142]

Obrázok 19 zobrazuje zmenu tlaku, keď sa čerpadlo 2 rozťahuje a sťahuje v stave,
že clona 5 nádoby 1 privádzajúcej vývojku naplnenej vývojkou je otvorená, a preto v
stave spojiteľnom s vonkajším vzduchom.

[0143]

Na obrázku 19 os x predstavuje čas a os y predstavuje relatívny tlak v nádobe 1
privádzajúcej vývojku voči okolitému tlaku (referenčný (0)) (+ je strana pretlaku a - je
strana podtlaku).
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[0144]

Keď vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa stane záporným voči
vonkajšiemu okolitému tlaku kvôli zväčšeniu objemu nádoby1 privádzajúcej vývojku,
vzduch sa naberá cez vypúšťací otvor 1c pomocou rozdielu tlakov. Keď vnútorný
tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa stane kladným voči vonkajšiemu okolitému
tlaku kvôli zníženiu objemu nádoby 1 privádzajúcej vývojku, tlak sa prenáša do
vnútra vývojky. Vtedy sa vnútorný tlak uvoľňuje zodpovedajúco vytláčanej vývojke a
vzduchu.

[0145]

Pomocou overovacích experimentov sa potvrdilo, že nárastom objemu nádoby 1
privádzajúcej vývojku vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa stáva
záporným voči vonkajšiemu okolitému tlaku a vzduch sa nasáva pomocou rozdielu
tlakov. Navyše sa potvrdilo, že zväčšením objemu nádoby 1 privádzajúcej vývojku
vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa stane kladným voči vonkajšiemu
okolitému tlaku a tlak sa prenáša do vnútra vývojky tak, že vývojka sa vytláča. V
overovacích experimentoch absolútna hodnota podtlaku je 1,3 kPa a absolútna
hodnota tlaku je 3,0 kPa.

[0146]

Ako je opísané vyššie, s konštrukciou nádoby 1 privádzajúcej vývojku podľa tohto
príkladu, vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku podľa tohto príkladu sa
striedavo mení medzi podtlakom a pretlakom nasávacou operáciou a výtlačnou
operáciou čerpacej časti 2b a náležite sa vykonáva vytláčanie vývojky.

[0147]

Ako je opísané vo vyššie uvedenom príklade, je poskytnuté jednoduché a ľahké
čerpadlo schopné uskutočňovať nasávaciu operáciu a výtlačnú operáciu nádoby 1
privádzajúcej vývojku, čím sa umožní stabilne uskutočňovať vytláčanie vývojky
pomocou vzduchu, za súčasného poskynutia účinku skyprenia vývojky pomocou
vzduchu.

[0148]

Inými slovami, s konštrukciou podľa príkladu, aj keď veľkosť vypúšťacieho otvoru 1c
je extrémne malá, možno zabezpečiť vysoký výkon vytláčania bez prenesenia
veľkého tlaku do vývojky, pretože vývojka môže prechádzať cez vypúšťací otvor 1c
v stave, ktorého objemová hmotnosť je malá kvôli fluidizácii.

[0149]

Okrem toho v tomto príklade vnútro objemového čerpadla 2 sa využíva ako priestor
zhromažďujúci vývojku, a preto keď sa vnútorný tlak zníži zväčšením objemu
čerpadla, možno vytvoriť dodatočný priestor zhromažďujúci vývojku. Preto, aj keď je
vnútro čerpadla 2 naplnené vývojkou, objemová hmotnosť sa môže znížiť (vývojka
môže fluidizovať) prenikaním vzduchu do práškovej vývojky. Preto možno vývojku
naplniť do nádoby 1 privádzajúcej vývojku s vyššou hmotnosťou než v konvenčnej
oblasti technike.

[0150]

Vo vyššie uvedenom vnútorný priestor čerpadla 2 sa používa ako priestor 1b
zhromažďujúci vývojku, ale alternatívne filter, ktorý dovoľuje prechodu vzduchu,
alebo bráni prechodu toneru, možno umiestniť do priečky medzi čerpadlo 2 a
priestor 1b zhromažďujúci vývojku. Avšak opísané uskutočnenie vynálezu je
výhodná v tom, že keď objem čerpadla rastie, možno zabezpečiť dodatočný priestor
zhromažďujúci vývojku.

(Kypriaci účinok na vývojku v nasávacom kroku)
[0151]

Vykonalo sa overenie kypriaceho účinku vývojky pomocou nasávania cez vypúšťací
otvor 3a v nasávacom kroku. Keď je kypriaci efekt vývojky nasávaním cez vypúšťací
otvor 3a významný, je nízky výtlačný tlak (malá objemová zmena čerpadla)
dostatočný v následnom výtlačnom kroku, aby okamžite spustil vytláčanie vývojky
z nádoby 1 privádzajúcej vývojku. Toto overenie malo preukázať značné zlepšenie
kypriaceho účinku vývojky v konštrukcii podľa tohto príkladu. Toto opíšeme detailne.
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[0152]

Časť (a) obrázka 20 a časť (a) obrázka 21 sú blokové schémy schematicky
zobrazujúce konštrukciu systému privádzajúceho vývojku použitého v overovacom
experimente. Časť (b) obrázka 20 a časť (b) obrázka 21 sú schematické pohľady
zobrazujúce jav vyskytujúci sa v nádobe privádzajúcej vývojku. Systém podľa
obrázka 20 je analogický s týmto príkladom a nádoba C privádzajúca vývojku je
vybavená časťou C1 zhromažďujúcou vývojku a čerpacou časťou P. Rozťahovaním
a sťahovaním čerpacej časti P sa striedavo vykonáva nasávanie a vytláčanie cez
vypúšťací otvor (vypúšťací otvor 1c tohto príkladu (nie je zobrazený)) nádoby C
privádzajúcej vývojku, aby sa vývojka vytlačila do násypky H. Na druhej strane,
systém podľa obrázka 21 je porovnávací príklad, v ktorom čerpacia časť P je
umiestnená na strane zariadenia dopĺňajúceho vývojku a rozťahovaním
a sťahovaním čerpacej časti P sa striedavo vykonáva privádzanie vzduchu do časti
C1 zhromažďujúcej vývojku a nasávanie z časti C1 zhromažďujúcej vývojku, aby sa
vytlačila vývojka do násypky H. Na obrázkoch 20 a 21 časti C1 zhromažďujúce
vývojku majú rovnaké vnútorné objemy, násypky H majú rovnaké vnútorné objemy
a čerpacie časti P majú rovnaké vnútorné objemy (množstvá objemových zmien).

[0153]

Najprv sa 200g vývojky naplnilo do nádoby C privádzajúcej vývojku.

[0154]

Potom sa nádoba C privádzajúca vývojku triasla 15 minút vzhľadom na stav
neskoršej prepravy a potom sa pripojila na násypku H.

[0155]

Ovládala sa čerpacia časť P a zmerala sa špičková hodnota vnútorného tlaku pri
nasávaní ako stav nasávacieho kroku vyžadovaného pre začatie vytláčania vývojky
bezprostredne vo výtlačnom kroku. V prípade obrázka 20, štartovacia poloha chodu
čerpacej časti P zodpovedá 480 cm3 objemu časti C1 zhromažďujúcej vývojku
a v prípade obrázka 21, štartovacia poloha chodu čerpacej časti P zodpovedá
480 cm3 objemu násypky H.

[0156]

V experimentoch konštrukcie podľa obrázka 21 sa násypka H naplnila s 200g
vývojky skôr, než sa urobili podmienky objemu vzduchu rovnaké ako pri konštrukcii
podľa obrázka 20. Vnútorný tlak časti C1 zhromažďujúcej vývojku a násypky H sa
zmeral pomocou manometra (AP-C40 dodávaný spoločnosťou Kabushiki Kaisha
KEYENCE), pripojeného na časť C1 zhromažďujúcu vývojku.

[0157]

Ako výsledok overovania podľa systému analogického s týmto príkladom,
zobrazeným na obrázku 20, ak je absolútna hodnota špičkovej hodnoty (podtlaku)
vnútorného tlaku v čase nasávania najmenej 1,0 kPa, vytláčanie vývojky možno
okamžite spustiť v následnom výtlačnom kroku. V porovnávacom príklade systému
zobrazenom na obrázku 21, na druhej strane, pokým absolútna hodnota špičkovej
hodnoty (pretlaku) vnútorného tlaku v čase nasávania je najmenej 1,7 kPa,
vytláčanie vývojky nemožno okamžite spustiť v následnom výtlačnom kroku.

[0158]

Potvrdilo sa, že používajúc systému podľa obrázka 20 podobný k tomuto príkladu sa
nasávanie vykonáva s nárastom objemu čerpacej časti C, a preto vnútorný tlak časti
C1 zhromažďujúcej vývojku môže byť nižší (podtlak) než okolitý tlak (tlak mimo
nádoby) tak, že kypriaci účinok vývojky je značne vysoký. To je preto, ako je
zobrazené v časti (b) obrázka 20, že nárast objemu časti C1 zhromažďujúcej
vývojku s rozpínaním čerpacej časti P zabezpečuje zníženie tlaku (voči okolitému
tlaku) hornej časti vzduchovej vrstvy vývojkovej vrstvy T. Z tohto dôvodu sa
privádzajú sily v smere zvýšenia objemu vrstvy T vývojky kvôli zníženiu tlaku
(vlnkované šípky), a preto sa vrstva vývojky nemôže efektívne kypriť. Ďalej,
v systéme podľa obrázka 20 sa naberá vzduch zvonku do časti C1 zhromažďujúcej
vývojku pomocou zníženia tlaku (biela šípka) a vrstva T vývojky sa rozpustí tiež,
keď vzduch dosiahne vrstvu R vzduchu, a preto je to veľmi dobrý systém.

[0159]

Ako dôkaz kyprenia vývojky v nádobe C privádzajúcej vývojku sa v experimentoch
potvrdilo, že v nasávacej operácii zdanlivý objem celej vývojky rastie (stúpa hladina
vývojky).
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[0160]

V prípade systému podľa porovnávacieho príkladu zobrazeného na obrázku 21,
vnútorný tlak nádoby C privádzajúcej vývojku sa zvýši operáciou privádzania
vzduchu do nádoby C privádzajúcej vývojku až po pretlak (vyšší než okolitý tlak), a
preto sa vývojka zhlukuje a nezíska sa efekt rozpustenia vývojky. To je preto, ako je
zobrazené v časti (B) obrázka 21, že vzduch je privádzaný nútene zvonka nádoby C
privádzajúcej vývojku, a preto vrstva R vzduchu nad vrstvou T vývojky sa stane
kladnou voči okolitému vzduchu. Z tohto dôvodu sa privedú sily v smeroch na
zníženie objemu vrstvy T vývojky kvôli tlaku (šipky vlnkovitých línií), a preto sa
vrstva T vývojky zhustí. Skutočne jav potvrdil, že zdanlivý objem celej vývojky v
nádobe C privádzajúcej vývojku rastie pri nasávacej operácii v porovnávacom
príklade. Podobne pri systéme na obrázku 21 je príťažou, že zhustenie vrstvy T
vývojky znemožňuje nasledujúci krok správneho vytláčania vývojky.

[0161]

Aby sa zabránilo zhusteniu vrstvy T vývojky tlakom vzduchu R vrstvy, malo by sa
zvážiť umiestnenie odvzdušňovacieho ventilu s filtrom alebo podobne v polohe
zodpovedajúcej vrstve R vzduchu, čím sa zníži nárast tlaku. Avšak v takomto
prípade odpor prietoku filtra alebo podobne vedie k nárastu tlaku vrstvy R vzduchu.
Ak sa aj eliminuje nárast tlaku, účinok skyprenia pomocou stavu zníženia tlaku
vrstvy R vzduchu opísaný vyššie nemožno zabezpečiť.

[0162]

Z vyššie uvedeného sa potvrdil význam funkcie nasávacej operácie cez vypúšťací
otvor s nárastom objemu čerpacej časti využívaním systému podľa tohto príkladu.

[0163]

Ako je opísané vyššie, opakovanou striedavou nasávacou operáciou a vypúšťacou
operáciou čerpadla 2 sa vývojka môže vytláčať cez vypúšťací otvor 1c nádoby 1
privádzajúcej vývojku. Čiže v tomto príklade výtlačná operácia a nasávacia operácia
nie sú paralelné alebo súčasné, ale striedavo sa opakujú, a preto sa energia
vyžadovaná na vytláčanie vývojky môže minimalizovať.

[0164]

Na druhej strane, v prípade že zariadenie doplňujúce vývojku obsahuje vzduch
privádzajúce čerpadlo a nasávacie čerpadlo zvlášť, je nevyhnutné ovládať operácie
týchto dvoch čerpadiel a navyše nie je ľahké rýchlo prepínať striedavo prívod
vzduchu a nasávanie.

[0165]

V tomto príklade jedno čerpadlo funguje, aby efektívne vytláčalo vývojku, a preto sa
môže zjednodušiť mechanizmus vytláčajúci vývojku.

[0166]

Vo vyššie uvedenom výtlačná operácia a nasávacia operácia čerpadla sa striedavo
opakujú, aby efektívne vytláčali vývojku, ale v alternatívnej konštrukcii výtlačná
operácia alebo nasávacia operácia sa dočasne zastaví a potom obnoví.

[0167]

Napríklad výtlačná operácia čerpadla sa neuskutočňuje monotónne, ale stláčacia
operácia sa môže raz zastaviť čiastočne a potom obnoviť, aby vytláčala. To isté
platí na nasávaciu operáciu. Každá operácia sa môže robiť vo viacfázovej forme,
pokým výtlačné množstvo a výtlačná rýchlosť sú dostatočné. Stále je nevyhnutné,
aby po viacfázovej výtlačnej operácii sa uskutočnila nasávacia operácia a opakovali
sa.

[0168]

V tomto príklade vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku sa znížil, aby
sa nabral vzduch cez vypúšťací otvor 1c, aby sa vývojka skyprila. Na druhej strane
vo vyššie opísanom konvenčnom príklade sa vývojka skypruje privádzaním vzduchu
do priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku zvonku nádoby 1 privádzajúcej vývojku,
ale zároveň vnútorný tlak priestoru 1 zhromažďujúceho vývojku je v stlačenom stave
s dôsledkom zhlukovania vývojky. Tento príklad je výhodný, pretože vývojka sa
skyprí v stave zníženého tlaku, v ktorom sa vývojka ľahko nezhlukuje.
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(Uskutočnenie 2)
[0169]

Odkazujúc na obrázky 22 a 23 opíšeme konštrukciu uskutočnenia vynálezu 2.
Obrázok 22 je schematický perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu vývojku
a obrázok 23 je schematický pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku. V
tomto príklade konštrukcia čerpadla sa líši od konštrukcie podľa uskutočnenia 1 a
ďalšie konštrukcie sú v podstate rovnaké ako pri uskutočnení 1. V opise tohto
uskutočnenia vynálezu rovnaké referenčné číslice ako v uskutočnení 1 sú priradené
prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení vynálezu a
vynecháva sa ich detailný opis.

[0170]

V tomto príklade, ako je zobrazené na obrázkoch 22 a 23, sa používa piestové
čerpadlo namiesto vlnovcového objemového čerpadla ako v uskutočnení vynálezu
1. Piestové čerpadlo obsahuje vnútornú valcovú časť 1h a vonkajšiu valcovú časť 6
pokračujúcu mimo vonkajšej plochy vnútornej valcovej časti 1h a pohyblivú voči
vnútornej valcovej časti 1h. Horná plocha vonkajšej valcovej časti 6 je vybavená
zaisťovacou časťou 3 pripevnenou lepením podobne ako v uskutočnení 1.
Konkrétnejšie, zaisťovacia časť 3 pripevnená na hornú plochu vonkajšej valcovej
časti 6 prijíma zaisťovací prvok 9 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, pomocou
ktorého sú v podstate spojené, vonkajšia valcová časť 6 sa môže pohybovať v
smere hore a dole (striedavo) spolu so zaisťovacím prvkom 9.

[0171]

Vnútorná valcová časť 1h je spojená s telesom 1a nádoby a jej vnútorný priestor
funguje ako priestor 1b zhromažďujúci vývojku.

[0172]

Aby sa zabránilo úniku vzduchu cez medzeru medzi vnútornou valcovou časťou 1h
a vonkajšou valcovou časťou 6 (aby sa zabránilo úniku vývojky udržiavaním
hermetickej vlastnosti) je pružné tesnenie 7 pripevnené lepením na vonkajšiu plochu
vnútornej valcovej časti 1h. Pružné tesnenie 7 sa stlačí medzi vnútornú valcovú časť
1h a vonkajšiu valcovú časť 6.

[0173]

Preto vratným pohybom vonkajšej valcovej časti 6 v smere P a v smere Q voči
telesu 1a nádoby (vnútornej valcovej časti 1h) nepohyblivo pripevnenej na
zariadenie 8 doplňujúce vývojku, možno objem v priestore 1b zhromažďujúcom
vývojku meniť. Čiže vnútorný tlak priestoru 1b zhromažďujúceho vývojku sa
striedavo môže opakovať medzi stavom podtlaku a stavom pretlaku.

[0174]

Preto taktiež v tomto príklade jedno čerpadlo stačí na uskutočňovanie nasávacej
operácie a výtlačnej operácie, a preto konštrukciu mechanizmu vytláčajúceho
vývojku možno zjednodušiť. Okrem toho pomocou nasávacej operácie cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v prívodnej
nádobe zhromažďujúcej vývojku, a preto vývojku možno účinne kypriť.

[0175]

V tomto príklade konfigurácia vonkajšej valcovej časti 6 je valcová, ale môže mať
iný tvar ako pravouhlý prierez. V takomto prípade je výhodné, že konfigurácia
vnútornej valcovej časti 1h spĺňa konfiguráciu vonkajšej valcovej časti 6. Čerpadlo
nie je obmedzené na piestové čerpadlo, ale môže byť plunžrové čerpadlo.

[0176]

Keď sa používa čerpadlo podľa tohto príkladu, vyžaduje sa tesniaca štruktúra, aby
sa zabránilo úniku vývojky cez medzeru medzi vnútorným valcom a vonkajším
valcom, čo vedie ku komplikovanej konštrukcii a k nevyhnutnosti veľkej hnacej sily
pre poháňanie čerpacej časti, a preto je uskutočnenie vynálezu 1 výhodné.

(Uskutočnenie 3)
[0177]

Odkazujúc na obrázky 24 a 25 opíšeme konštrukciu uskutočnenia vynálezu 3.
Obrázok 24 je perspektívny pohľad na vonkajší vzhľad, na ktorom čerpadlo 12
nádoby 1 privádzajúcej vývojku podľa tohto uskutočnenia vynálezu je v
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roztiahnutom stave, a obrázok 25 je perspektívny pohľad na vonkajší vzhľad, v
ktorom čerpadlo 12 nádoby 1 privádzajúcej vývojku je v stiahnutom stave. V tomto
príklade konštrukcia čerpadla je odlišná od konštrukcie podľa uskutočnenia 1
vynálezu a ďalšie konštrukcie sú v podstate rovnaké ako pri uskutočnení 1. V opise
tomto uskutočnení vynálezu rovnaké referenčné číslice ako v uskutočnení1 sú
priradené prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení a ich
detailný opis sa vynechá.
[0178]

V tomto príklade, ako je zobrazený na obrázkoch 24 a 25, namiesto vlnovcového
čerpadla, ktoré má časti zložené podľa uskutočnenia 1 vynálezu, sa používa
membránové čerpadlo 12 schopné rozťahovania a sťahovania, ktoré nemá zloženú
časť. Membránová časť čerpadla 12 je vyrobená z gumy. Materiál membránovej
časti čerpadla 12 môže byť pružný materiál ako je živicová fólia, ktorá je
výhodnejšia ako guma.

[0179]

Membránové čerpadlo 12 je spojené s telesom 1a nádoby a jeho vnútorný priestor
funguje ako priestor 1b zhromažďujúci vývojku. Horná časť membránového
čerpadla 12 je vybavená zaisťovacou časťou 3 pripevnenou naň lepením, podobne
ako vyššie uvedené uskutočnenia vynálezu. Preto čerpadlo 12 môže striedavo
opakovať rozťahovanie a sťahovanie vertikálnym pohybom zaisťovacieho prvku 9.

[0180]

Týmto spôsobom, taktiež v tomto príklade jedno čerpadlo stačí na uskutočnenie ako
nasávacej operácie tak výtlačnej operácie, a preto sa konštrukcia mechanizmu
vytláčajúceho vývojku môže zjednodušiť. Okrem toho, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor sa môže zabezpečiť stav zníženia tlaku (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto vývojku možno efektívne kypriť. V prípade podľa tohto
príkladu, ako je zobrazené na obrázku 26, je výhodné, aby sa platňovitý prvok 13,
ktorý má vyššiu tuhosť než membránová časť, namontoval na hornú plochu
membránovej časti čerpadla 12 a zaisťovacia časť 3 sa umiestnila na platňový prvok
13. S takouto konštrukciou možno obmedziť, aby sa veľkosť zmeny objemu
čerpadla 12 znížila kvôli deformácii iba susedstva zaisťovacej časti 3 čerpadla 12.
Čiže schopnosť sledovať čerpadlom 12 vertikálny pohyb zaisťovacieho prvku 9 sa
môže zlepšiť, a preto rozťahovanie a sťahovanie čerpadla 12 možno uskutočňovať
efektívne. Preto sa výtlačná vlastnosť vývojky môže zlepšiť.

(Uskutočnenie 4 vynálezu)
[0181]

Odkazujúc na obrázky 27 až 29 opíšeme konštrukciu uskutočnenia 4 vynálezu.
Obrázok 27 je perspektívny pohľad na vonkajší vzhľad nádoby 1 privádzajúcej
vývojku. Obrázok 28 je perspektívy pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu
vývojku, obrázok 29 je pohľad v čiastočnom reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku.
V tomto príklade konštrukcia je odlišná od konštrukcie uskutočnenia1 len v
konštrukcii priestoru zhromažďujúceho vývojku a ďalšia konštrukcia je v podstate
rovnaká. V opise tohto uskutočnenia vynálezu rovnaké referenčné čísla ako
v uskutočnení 1 sú priradené prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto
uskutočnení vynálezu a vynecháva sa ich detailný opis. Ako je zobrazené na
obrázkoch 27 a 28, nádoba 1 privádzajúca vývojku podľa tohto príkladu obsahuje
dva komponenty, konkrétne časť X obsahujúcu teleso 1a nádoby a čerpadlo 2 a
časť Y, obsahujúcu valcovú časť 14. Konštrukcia časti X nádoby 1 privádzajúcej
vývojku je v podstate rovnaká, ako konštrukcia uskutočnenia 1 vynálezu, a preto sa
vynechá jej detailný opis.

(Konštrukcia nádoby privádzajúcej vývojku)
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[0182]

V nádobe 1 privádzajúcej vývojku podľa tohto príkladu, na rozdiel od uskutočnenia 1
vynálezu, valcová časť 14 je pripojená pomocou valcovej časti 14 na bod časti X
výtlačnej časti, v ktorej je vytvorený vypúšťací otvor 1c).

[0183]

Valcová časť (otočná časť zhromažďujúca vývojku) má uzatvorený koniec na
svojom jednom pozdĺžnom konci a otvorený koniec na druhom konci, ktorý je
spojený s otvorom časti X a priestor medzi nimi je priestor 1b zhromažďujúci
vývojku. V tomto príklade vnútorný priestor telesa 1a nádoby, vnútorný priestor
čerpadla 2 a vnútorný priestor valcovej časti 14 tvoria priestor 1b zhromažďujúci
vývojku, a preto možno zhromaždiť veľké množstvo vývojky. V tomto príklade
valcová časť 14, ako otočná časť zhromažďujúca vývojku, má konfiguráciu s
kruhovým prierezom, ale kruhový tvar nie je obmedzený na tento vynález. Napríklad
konfigurácia prierezu otočnej časti zhromažďujúcej vývojku môže byť nekruhová
konfigurácia, ako je mnohouholníková konfigurácia, pokiaľ nebráni otočnému
pohybu počas operácie privádzania vývojky.

[0184]

Vnútro valcovej časti 14 je vybavené závitnicovým privádzacím výčnelkom
(privádzacia časť) 14a, ktorý má funkciu privádzať vývojku v ňom zhromaždenú do
časti X (vypúšťací otvor 1c), keď sa valcová časť 14 otáča v smere naznačenom
šípkou R.

[0185]

Okrem toho vnútro valcovej časti 14 je vybavené prijímacím a privádzacím prvkom
(privádzacia časť) 16 na prijímanie vývojky privádzanej privádzacím výčnelkom 14a
a jej privádzania do boku časti X otáčaním valcovej časti 14 v smere R (os otáčania
v podstate pokračuje v horizontálnom smere), pričom sa pohybuje prvok
vyčnievajúci z vnútra valcovej časti 14. Prijímací a privádzací prvok 16 je vybavený
platňovou časťou 16a na naberanie vývojky a sklonenými výčnelkami 16b na
privádzanie (vedenie) nabranej vývojky platňovou časťou 16a ku časti X, pričom
sklonené výčnelky 16b sú umiestnené na príslušných bokoch platňovej časti 16a.
Platňová časť 16a je vybavená priechodnou dierou 16c, aby sa umožnil prechod
vývojky v oboch smeroch, aby sa zlepšila schopnosť miešania vývojky.

[0186]

Okrem toho prevodová časť 14b ako časť privádzajúca pohonje pripevnená
nalepením na vonkajšiu plochu na jednom pozdĺžnom konci (vzhľadom na smer
privádzania vývojky) valcovej časti 14. Keď nádoba 1 privádzajúca vývojku je
namontovaná na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, prevodová časť 14b zaberá do
hnacieho ozubeného kolesa 300 fungujúceho ako hnací mechanizmus umiestnený v
zariadení 8 doplňujúcom vývojku. Keď sa privedie rotačná sila do prevodovej časti
14b ako rotačná sila prijímajúca časť z hnacieho ozubeného kolesa 300, valcová
časť 14 sa otáča v smere R (obrázok 28). Prevodová časť 14b nie je obmedzujúca
tento vynález, ale použiteľný je tiež iný pohon privádzajúci mechanizmus ako pás
alebo trecie koleso, pokým môže otáčať valcovou časťou 14.

[0187]

Ako je zobrazené na obrázku 29, jeden pozdĺžny koniec valcovej časti 14 (poprúdny
koniec vzhľadom na smer privádzania vývojky) je vybavený spojovacou časťou 14c
ako spojovacia rúra na spojenie s časťou X. Vyššie opísaný sklonený výčnelok 16b
pokračuje do susedstva spojovacej časti 14c. Preto sa vývojke privádzanej
skloneným výčnelkom 16b čo najviac bráni znovu spadnúť na spodnú stranu
valcovej časti 14 tak, že vývojka sa správne privádza do spojovacej časti 14c.

[0188]

Valcová časť 14 sa otáča ako je opísané vyššie, ale na druhej strane teleso 1a
nádoby a čerpadlo 2 sú pripojené na valcovú časť 14 prírubovou časť 1g tak, že
teleso 1a nádoby a čerpadlo 2 sú neotočné voči zariadeniu 8 doplňujúcemu vývojku
(neotočné v smere osi otáčania valcovej časti 14 a nepohyblivé v smere otočného
pohybu) podobne ako uskutočnenie 1vynálezu. Preto valcová časť 14 je otočná voči
telesu 1a nádoby.

[0189]

Prstencové pružné tesnenie 15 je umiestnené medzi valcovou časťou 14 a telesom
1a nádoby a je stlačené o vopred určenú veľkosť medzi valcovou časťou 14 a
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telesom 1a nádoby. Týmto sa bráni úniku vývojky počas otáčania valcovej časti 14.
Okrem toho konštrukcia si môže udržiavať hermetickú vlastnosť, a preto sa efekty
kyprenia a vytláčania čerpadlom 2 uplatňujú na vývojku bez straty. Nádoba 1
privádzajúca vývojku nemá otvor pre podstatné spojenie tekutinou medzi vnútrom a
vonkajškom, s výnimkou vypúšťacie otvoru 1c.
(Krok privádzania vývojky)
[0190]

Opíšeme krok privádzania vývojky.

[0191]

Keď obsluha vloží nádobu 1 privádzajúcu vývojku do zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku podobne ako v uskutočnení 1, zaisťovacia časť 3 nádoby 1 privádzajúcej
vývojku sa zaistí zaisťovacím prvkom 9 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a
prevodová časť 14b nádoby 1 privádzajúcej vývojku zaberie do hnacieho
ozubeného kolesa 300 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0192]

Potom hnacím ozubeným kolesom 300 otáča ďalší hnací motor (nie je zobrazený)
kvôli otáčaniu a zaisťovací prvok 9 je hnaný vo vertikálnom smere vyššie popísaným
hnacím motorom 500. Potom sa valcová časť 14 otáča v smere R, čím sa vývojka v
nej privádza do prijímajúceho a privádzacieho prvku 16 pomocou privádzacieho
výčnelku 14a. Okrem toho otáčaním valcovej časti 14 v smere R prijímajúci a
privádzajúci prvok 16 naberá vývojku a privádza ju do spojovacej časti 14c. Vývojku
privádzanú do telesa 1a nádoby zo spojovacej časť 14c vytláča z vypúšťacieho
otvoru 1c rozťahovacia a sťahovacia operácia čerpadla 2 podobne ako
v uskutočnení 1 vynálezu.

[0193]

Je rad montážnych krokov nádoby 1 privádzajúcej vývojku a krokov privádzajúcich
vývojku. Keď sa nádoby 1 privádzajúca vývojku vymení, obsluha vyberie nádobu 1
privádzajúcu vývojku zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a vloží a namontuje sa
nová nádoba 1 privádzajúca vývojku.

[0194]

V prípade vertikálnej nádoby, ktorá má priestor 1b zhromažďujúci vývojku, ktorý je
dlhý vo vertikálnom smere, ak sa zväčší objem nádoby 1 privádzajúcej vývojku, aby
sa zväčšilo plniace množstvo, v dôsledku toho sa vývojka skoncentruje v susedstve
vypúšťacieho otvoru 1c kvôli hmotnosti vývojky. V dôsledku toho vývojka v
susedstve vypúšťacieho otvoru 1c má tendenciu sa zhutniť, čo vedie k ťažkostiam
pri nasávaní a vytláčaní cez vypúšťací otvor 1c. V takomto prípade, aby sa skyprila
vývojka zhutnená nasávaním cez vypúšťací otvor 1c, alebo sa vytlačila vývojka
pomocou vytláčania, vnútorný tlak (podtlak/pretlak) priestoru 1b zhromažďujúceho
vývojku sa musí zväčšiť zväčšením veľkosti zmeny objemu čerpadla 2. Potom sa
musia zvýšiť hnacie sily alebo pohon čerpadla 2 a zaťaženie hlavnej zostavy
obrazotvorného zariadenia 100 môže byť nadmerné.

[0195]

Podľa tohto uskutočnenia vynálezu však teleso 1a nádoby a časť X čerpadla 2 sú
usporiadané v horizontálnom smere, a preto hrúbka vrstvy vývojky nad vypúšťacím
otvorom 1c v telese 1a nádoby môže byť tenšia než pri konštrukcii podľa obrázka 9.
Keď sa tak robí, vývojka sa ľahko nezhutní gravitáciou, a preto vývojku možno
stabilne vytláčať bez zaťaženia hlavnej zostavy obrazotvorného zariadenia 100.

[0196]

Ako je opísané, pomocou konštrukcie podľa tohto príkladu zabezpečenie valcovej
časti 14 je účinné na uskutočnenie veľkokapacitnej nádoby 1 privádzajúcej vývojku
bez zaťaženia hlavnej zostavy obrazotvorného zariadenia.

[0197]

Týmto spôsobom, taktiež v tomto príklade jedno čerpadlo stačí na uskutočnenie ako
nasávacej operácie tak výtlačnej operácie, a preto sa konštrukcia mechanizmu
vytláčajúceho vývojku môže zjednodušiť.
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[0198]

Mechanizmus privádzajúci vývojku vo valcovej časti 14 neobmedzuje tento vynález
a nádoba 1 privádzajúca vývojku môže vibrovať alebo sa kývať, alebo môže byť
iného mechanizmusu. Špecificky je použiteľná konštrukcia podľa obrázka 30.

[0199]

Ako je zobrazené na obrázku 30, valcová časť 14 sama o sebe nie je pohyblivá v
podstate voči zariadeniu 8 doplňujúceho vývojku (s miernou vôľou) a privádzací
prvok 17 je umiestnený vo valcovej časti namiesto privádzacieho výčnelku 14a,
pričom privádzací prvok 17 je účinný na privádzanie vývojky otáčaním voči valcovej
časti 14.

[0200]

Privádzací prvok 17 obsahuje hriadeľovú časť 17a a pružné privádzacie lopatky 17b
pripevnené na hriadeľovú časť 17a. Privádzacia lopatka 17b je umiestnená na
voľnej koncovej časti so sklonenou časťou S sklonenou voči axiálnemu smeru
hriadeľovej časti 17a. Preto možno privádzať vývojku k časti X pri miešaní vývojky
vo valcovej časti 14.

[0201]

Jedna pozdĺžna plocha valcovej časti 14 je vybavené spojovacou časťou 14e ako
časťou na prijímanie rotačnej sily, a spojovacia časť 14e je funkčne spojená so
spojovacím prvkom (nie je zobrazený) zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, pomocou
ktorého možno prenášať rotačnú silu. Spojovacia časť 14e je koaxiálne spojená s
hriadeľovou časťou 17a privádzacieho prvku 17 na prenos rotačnej sily do
hriadeľovej časti 17a.

[0202]

Pomocou rotačnej sily pôsobiacej zo spojovacieho prvku (nie je zobrazený)
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa privádzacia lopatka 17b pripevnená na
hriadeľovú časť 17a otáča tak, že vývojka vo valcovej časti 14 je privádzaná k časti
X, pričom sa mieša.

[0203]

Avšak s modifikovaným príkladom zobrazeným na obrázku 30 napätie aplikované
na vývojku v kroku privádzania vývojky má tendenciu byť veľké a hnací krútiaci
moment je taktiež veľký a z tohto dôvodu konštrukcia podľa tohto uskutočnenia
vynálezu je výhodná.

[0204]

Aj v tomto príklade stačí jedno čerpadlo na uskutočnenie nasávacej operácie a
výtlačnej operácie, a preto konštrukciu mechanizmu na výtlačanie vývojky možno
zjednodušiť. Okrem toho nasávacou operáciou cez vypúšťací otvor možno
zabezpečiť stav zníženia tlaku (stav podtlaku) v nádobe privádzajúcej vývojku, a
preto možno vývojku efektívne kypriť.

(Uskutočnenie 5)
[0205]

Odkazujúc na obrázky 31 až 33 opíšeme konštrukciu uskutočnenie 5 vynálezu.
Časť (a) na obrázku 31 je pohľad spredu na zariadenie 8 doplňujúce vývojku pri
pohľade v smere montáže nádoby 1 privádzajúcej vývojku
a časť (b) je
perspektívny pohľad do vnútra zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. Časť (a) na
obrázku 32 je perspektívny pohľad na celú nádobu 1 privádzajúcu vývojku, časť (b)
je čiastočný zväčšený pohľad na susedstvo vypúšťacieho otvoru 21a nádoby 1
privádzajúcej vývojku a častí (c) a (d) sú pohľad spredu a pohľad v reze zobrazujúce
stav, kedy je nádobu 1 privádzajúca vývojku namontovaná do montážnej časti 8f.
Časť (a) na obrázku 33 je perspektívny pohľad na časť 20 zhromažďujúcu vývojku,
časť (b) je pohľad v čiastočnom reze zobrazujúci vnútro nádoby 1 privádzajúcej
vývojku, časť (c) je pohľad v reze na prírubovú časť 21 a časť (d) je pohľad v reze
zobrazujúci nádobu 1 na privádzanie vývojky.

[0206]

Vo vyššie opísaných uskutočneniach 1 až 4 sa čerpadlo vertikálne rozťahuje a
sťahuje pohybovaním zaisťujúceho prvku 9 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku,
tento príklad sa významne líši od príkladu, kedy nádoba 1 privádzajúca vývojku
prijíma len rotačnú silu zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. V ostatných ohľadoch
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je konštrukcia podobná vyššie uvedeným formám vynálezu, a preto rovnaké
referenčné číslice ako v predchádzajúcich uskutočneniach sú priradené prvkom,
ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení a detailný ich opis sa kvôli
zjednodušeniu vynecháva.
[0207]

Špecificky v tomto príklade rotačná sila privádzaná zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku sa konvertuje na silu v smere vratného pohybu čerpadla a konvertovaná
sila sa prenáša na čerpadlo.

[0208]

V nasledujúcom detailne opíšeme konštrukciu zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a
nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

(Zariadenie doplňujúce vývojku)
[0209]

Odkazujúc na obrázok 31, najprv opíšeme zariadenie doplňujúce vývojku.
Zariadenie 8 doplňujúce vývojku obsahuje montážnu časť (montážny priestor) 8f, do
ktorého sa odpojiteľne dá namontovať nádoba 1 privádzajúca vývojku. Ako je
zobrazené v časti (b) obrázka 31, nádoba 1 privádzajúca vývojku sa dá namontovať
v smere označenom ako M do montážnej časti 8f. Takto je pozdĺžny smer (smer osi
otáčania) nádoby privádzajúcej vývojku v podstate rovnaký ako smer M. Smer M je
v podstate rovnobežný so smerom označeným ako X na časti (b) obrázka 33, čo
opíšeme nižšie. Okrem toho, smer demontáže nádoby 1 privádzajúcej vývojku z
montážnej časti 8f je proti smeru M.

[0210]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 31, montážna časť 8f je vybavená časťou
(prídržným mechanizmom) 29 na regulovanie rotácie na obmedzovanie pohybu
prírubovej časti 21 v smere rotačného pohybu dosadaním na prírubovú časť 21
(obrázok 32) nádoby 1 privádzajúcej vývojku, keď sa nádoba 1 privádzajúca vývojku
montuje. Navyše, ako je zobrazené v časti (b) obrázka 31, montážna časť 8f je
vybavená regulačnou časťou (prídržným mechanizmom) 30 na obmedzenie pohybu
prírubovej časti 21 v smere osi otáčania zaisťovacím zaberaním do prírubovej časti
21 nádoby 1 privádzajúcej vývojku, keď sa nádoba 1 privádzajúca vývojku montuje.
Regulačná časť 30 je zaskakovací zaisťovací mechanizmus zo živicového
materiálu, ktorý sa pružne deformuje zasahovaním do prírubovej časti 21, a potom
sa obnovuje, keď sa uvoľní od prírubovej časti 21, aby zablokoval prírubovú časť 21.

[0211]

Ďalej, montážna časť 8f je opatrená otvorom 13 prijímajúcim vývojku (dierou
prijímajúcou vývojku) na prijímanie vývojky vytláčanej z nádoby 1 privádzajúcej
vývojku a otvor prijímajúci vývojku je kvapalne spojený s vypúšťacím otvorom
(vypúšťací port) 21a (obrázok 32) nádoby 1 privádzajúcej vývojku, ktorá bude
opísaná ďalej, keď sa naň montuje nádoba 1 privádzajúca vývojku. Vývojka sa
privádza z vypúšťacieho otvoru 21a nádoby 1 privádzajúcej vývojku do
vyvolávacieho zariadenia 8 cez otvor 31 prijímajúci vývojku. V tomto uskutočnení
vynálezu, priemer otvoru 31 privádzajúceho vývojku je približne ϕ 2 mm, ktorý je
rovnaký ako priemer vypúšťacieho otvoru 21a s cieľom zabrániť čo najviac
znečisteniu montážnej časti 8f vývojkou.

[0212]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 31, montážna časť 8f je vybavená hnacím
ozubeným kolesom 300, ktorý funguje ako hnací mechanizmus (pohon). Hnacie
ozubené koleso 300 prijíma rotačnú silu z hnacieho motora 500 cez hnacie ozubené
súkolie a funguje, aby priviedol rotačnú silu na nádobu privádzajúcu vývojku, ktorá
je nasadená na montážnu časť 8f.

[0213]

Ako je zobrazené na obrázku 31, hnací motor 500 ovláda riadiace zariadenie
(procesor - CPU) 600.

[0214]

V tomto príklade, hnacie ozubené koleso 300 sa môže otáčať jednosmerne, aby sa
zjednodušilo ovládanie hnacieho motora 500. Riadiace zariadenie 600 riadi len
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zapínanie (fungovanie) a vypínanie (nefungovanie) hnacieho motora 500. Toto
zjednodušuje hnací mechanizmus zariadenia 8 doplňujúceho vývojku v porovnaní s
konštrukciu, v ktorej sú dopredná a spätná hnacia sila zabezpečované periodickým
otáčaním hnacieho motora 500 (hnacím prevodom 300) v doprednom smere a v
spätnom smere.
(Nádoba privádzajúca vývojku)
[0215]

Odkazujúc na obrázky 32 a 33, opíšeme konštrukciu nádoby 1 privádzajúcej
vývojku, ktorá je základným prvkom systému na privádzanie vývojky.

[0216]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 32, nádoba 1 privádzajúca vývojku obsahuje
časť 20 zhromažďujúcu vývojku (telo nádoby), ktorá má dutý valcový vnútorný
priestor na uloženie vývojky. V tomto príklade valcová časť 20k a čerpacia časť 20b
fungujú ako časť 20 zhromažďujúca vývojku. Ďalej, nádoba 1 privádzajúca vývojku
je vybavená prírubovou časťou 21 (neotočnou časťou) na konci časti 20
zhromažďujúcej vývojku vzhľadom na pozdĺžny smer (smer privádzania vývojky).
Časť 20 zhromažďujúca vývojku je otočná voči prírubovej časti 21.

[0217]

V tomto príklade, ako je zobrazené v časti (d) obrázka 33, celková dĺžka L1 valcovej
časti 20k, fungujúca ako časť zhromažďujúca vývojku, je približne 300 mm a
vonkajší priemer R1 je približne 70 mm. Celková dĺžka L2 čerpacej časti 20b (v
stave ktorý je najviac roztiahnutý pri používaní v roztiahnuteľnom rozsahu) je
približne 50 mm a dĺžky L3 oblasti, v ktorej je umiestnená ozubená časť 20a
prírubovej časti 21, je približne 20 mm. Dĺžka L4 oblasti výtlačnej časti 21h,
fungujúcej ako časť vytláčajúca vývojku, je približne 25 mm. Maximálny vonkajší
priemer R2 (v stave ktorý je najviac roztiahnutý pri používaní v roztiahnuteľnom
rozsahu v protiľahlom smere) je približne 65 mm a celkový objem zhromažďujúcej
vývojky v nádobe 1 privádzajúcej vývojku je 1250 cm3. V tomto príklade možno
vývojku zhromažďovať vo valcovej časti 20k a čerpacej časti 20b, a navyše vo
výtlačnej časti 21h, čiže fungujú ako časť zhromažďujúca vývojku.

[0218]

Ako je zobrazené na obrázkoch 32 a 33, v tomto príklade v stave kedy je nádoba 1
privádzajúca vývojku namontovaná na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, je valcová
časť 20k a výtlačná časť 21h v podstate v línii pozdĺž horizontálneho smeru. Čiže
valcová časť 20k má dostatočne veľkú dĺžku v horizontálnom smere v porovnaní s
dĺžkou vo vertikálnom smere a časť jedného konca vzhľadom na horizontálny smer
je spojená s výtlačnou časťou 21h. Z tohto dôvodu, nasávaciu a výtlačnú operáciu
možno vykonávať v porovnaní s prípadom, v ktorom valcová časť 20k je nad
výtlačnou časťou 21h v stave, keď je nádoba 1 privádzajúca vývojku namontovaná
na zariadenie 8 doplňujúce vývojku. Je to preto, že množstvo toneru existujúceho
nad vypúšťacím otvorom 21a je malé, a preto vývojka v susedstve vypúšťacieho
otvoru 21a je menej stlačená.

[0219]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 32, prírubová časť 21 je vybavená dutou
výtlačnou časťou (komorou na vypúšťanie vývojky) 21h na dočasné uloženie
vývojky, ktorá sa privádza zvnútra časti zhromažďujúcej vývojku (zvnútra komory
zhromažďujúcej vývojku) 20 (ak je treba, pozrite časti (b) a (c) obrázka 33). Dolná
časť výtlačnej časti 21h je vybavená malým vypúšťacím otvorom 21a, aby sa
umožnilo vypustenie vývojky von z nádoby privádzajúcej vývojku, čiže na
privádzanie vývojky do zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. Veľkosť vypúšťacieho
otvoru 21a bude opísaná ďalej.

[0220]

Vnútorný tvar dolnej časti vnútra výtlačnej časti 21h (vnútro vývojku výtlačnej
komory) je ako tunel zbiehajúci sa k vypúšťaciemu otvoru 21a, aby sa čo najviac
zmenšilo množstvo vývojky, ktoré tam zostáva (ak je treba, časti (b a (c obrázka 33).
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[0221]

Prírubová časť 21 je vybavená clonou 26 pre otváranie a zatváranie vypúšťacieho
otvoru 21a. Clona 26 je umiestnená v takej polohe, že keď nádoba 1 privádzajúca
vývojku je namontovaná na montážnej časti 8f, dosadá na dosadaciu časť 8h (ak je
treba, pozrite časť (b) obrázka 31) umiestnenú v montážnej časti 8f. Preto sa clona
26 kĺže voči nádobe 1 privádzajúcej vývojku v smere osi otáčania (proti smeru M)
časti 20 zhromažďujúcej vývojku pri montáži nádoby 1 privádzajúcej vývojku na
montážnu časť 8f. V dôsledku toho, vypúšťací otvor 21a je odokrytý clonou 26, čím
sa uskutoční odtesnenie.

[0222]

Vtedy je vypúšťací otvor 21a polohovou zoradený s otvorom 31 prijímajúcim vývojku
montážnej časti 8f, a preto sú navzájom prepojené kvapalinou, čo umožňuje
privádzanie vývojky z nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0223]

Prírubová časť 21 je skonštruovaná tak, že keď nádoba 1 privádzajúca vývojku je
namontovaná na montážnu časť 8f zariadenia 8 dopĺňajúceho vývojku, je v podstate
nehybná.

[0224]

Konkrétnejšie, ako je zobrazené v časti (c) obrázka 32, prírubová časť 21 sa
reguluje (bráni sa jej) otáčať v smere otáčania okolo osi otáčania časti 20
zhromažďujúcej vývojku pomocou časti 29 regulujúcej smer rotačného pohybu,
umiestnenej v montážnej časti 8f. Inými slovami, prírubová časť 21 sa pridržiava tak,
že je v podstate neotočná zariadením 8 doplňujúcim vývojku (hoci je možné
otáčanie v rámci vôle).

[0225]

Ďalej, prírubová časť 21 je zaistená časťou 30 regulujúcou smer osi otáčania,
umiestnenou v montážnej časti 8f pri montáži nádoby 1 privádzajúcej vývojku.
Konkrétnejšie, prírubová časť 21 dosadá na časť 30 regulujúcu smer osi otáčania
uprostred montáže nádoby privádzajúcej vývojku, aby elasticky deformovala časť 30
regulujúcu smer osi otáčania. Potom prírubová časť 21 dosadá na vnútornú časť
28a steny (časť (d) obrázka 32), čo je zarážka umiestnená v montážnej časti 8f, čím
sa dokončí montážny krok nádoby 1 privádzajúcej vývojku. V podstate súčasne s
dokončením montáže sa uvoľní zaberanie s prírubovou časťou 21 tak, že sa obnoví
pružná deformácia časti 30 regulujúcej smer osi otáčania.

[0226]

V dôsledku toho, ako je zobrazené v časti (d) obrázka 32, časť 30 regulujúca smer
osi otáčania je zaistená okrajovou časťou prírubovej časti 21 (fungujúcou ako
zaisťovacia časť) tak, že sa v podstate vytvorí stav, v ktorom sa bráni (reguluje)
pohyb v smere otáčania osi časti 20 zhromažďujúcej vývojku. Vtedy je povolený
mierny zanedbateľný pohyb v dôsledku vôle.

[0227]

Ako je opísané vyššie, v tomto príklade je zabránené tomu, aby sa prírubová časť
21 pohybovala v smere osi otáčania časti 20 zhromažďujúcej vývojku pomocou
regulačnej časti 30 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0228]

Okrem toho prírubovej časti 21 je zabránené otáčať sa v smere otáčania časti 20
zhromažďujúcej vývojku pomocou regulačného prvku 29 zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku.

[0229]

Keď obsluha demontuje nádobu 1 privádzajúcu vývojku v montážnej časti 8f, časť
30 regulujúca smer osi otáčania sa elasticky deformuje prírubovou časťou 21, aby
sa uvoľnila z prírubovej časti 21. Smer osi otáčania časti 20 zhromažďujúcej vývojku
je v podstate rovnaký ako smer osi otáčania ozubenej časti 20a (obrázok 33).

[0230]

Preto v stave, keď sa nádoba 1 privádzajúca vývojku montuje do zariadenia 8
doplňujúceho vývojku, sa výtlačnej časti 21h umiestnenej v prírubovej časti 21 v
podstate bráni v pohybe časti 20 zhromažďujúcej vývojku ako v smere osi otáčania,
tak v smere rotačného pohybu (je povolený pohyb v rámci vôle).

[0231]

Na druhej strane, časť 20 zhromažďujúca vývojku nie je obmedzená v smere
rotačného pohybu vývojku doplňujúcim zariadením 8, a preto je v kroku privádzania
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vývojky otočná. Avšak časti 20 zhromažďujúcej vývojku podstatne bráni v pohybe v
smere osi otáčania prírubová časť 21 (hoci je dovolený pohyb v rámci vôle).
(Čerpacia časť)
[0232]

Odkazujúc na obrázky 33 a 34, opíšeme čerpaciu časť (vratné čerpadlo) 20b, v
ktorej sa vratným pohybom mení jej objem. Časť (a) obrázka 34 je pohľad v reze na
nádobu 1 privádzajúcu vývojku, v ktorej je čerpacia časť 20b roztiahnutá do
maximálneho rozsahu pri vykonávaní kroku privádzania vývojky a časť (b) obrázka
34 je pohľad v reze na nádobu privádzajúcu vývojku, v ktorej je čerpacia časť 20b
stlačená do maximálneho rozsahu pri vykonávaní kroku privádzania vývojky.

[0233]

Čerpacia časť 20b podľa tohto príkladu funguje ako nasávací a výtlačný
mechanizmus pre opakovanie nasávacej operácie a výtlačnej operácie striedavo
cez vypúšťací otvor 21a.

[0234]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 33, čerpacia časť 20b je umiestnená medzi
výtlačnou časťou 21h a valcovou časťou 20k a je pevne pripojená na valcovú časť
20k. Takto, čerpacia časť 20b sa môže otáčať spolu s valcovou časťou 20k.

[0235]

V čerpacej časti 20b podľa tohto príkladu možno zhromažďovať vývojku. Vývojku
zhromažďujúci priestor v čerpacej časti 20b má významnú funkciu fluidizácie
vývojky pri vykonávaní operácie nasávanie, ako bude opísané neskôr.

[0236]

V tomto príklade, čerpacia časť 20b je výtlačné čerpadlo (vlnovcové čerpadlo) zo
živicového materiálu, v ktorom sa jeho objem mení vratným pohybom.
Konkrétnejšie, ako je zobrazené v časti (a) a (b) obrázka 33, vlnovcové čerpadlo
obsahuje periodicky a striedavo vrcholy a dná. Čerpacia časť 20b opakuje striedavo
stláčanie a rozťahovanie hnacou silou prijímanou zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku. V tomto príklade, zmena objemu roztiahnutím a stiahnutím je 15 cm3. Ako
je zobrazené v časti (d) obrázka 33, celková dĺžka L2 (najroztiahnutejší stav v
rozsahu rozťahovania sťahovania pri chode) čerpacej časti 20b je približne 50 mm a
maximálny vonkajší priemer (najväčší stav v rozsahu rozťahovania a sťahovania pri
chode) R2 čerpacej časti 20b je približne 65 mm.

[0237]

Pri používaní takejto čerpacej časti 20b vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej
vývojku (časti 20 zhromažďujúcej vývojku a výtlačnej časti 21h) je vyšší než okolitý
tlak a vnútorný tlak nižší než okolitý tlak sa vytvára striedavo a opakovane vo vopred
určenej dobe cyklu (v tomto príklade približne 0,9 s). Okolitý tlak je tlak za okolitých
podmienok, v ktorých je umiestnená nádoba 1 privádzajúca vývojku. V dôsledku
toho, vývojka vo výtlačnej časti 21h sa môže účinne vytláčať cez vypúšťací otvor
21a malého priemeru (priemer približne 2 mm).

[0238]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 33, čerpacia časť 20b je pripojená na výtlačnú
časť 21h rotačne voči nej v stave, keď bočný koniec výtlačnej časti 21h je pritlačený
o prstencový tesniaci prvok 27 umiestnený na vnútornej ploche prírubovej časti 21.

[0239]

Týmto sa čerpacia časť 20b otáča, pričom sa kĺže na tesniacom prvku 27 a preto
vývojka neuniká z čerpacej časti 20b a počas otáčania sa udržiava hermetická
vlastnosť. Takto sa náležite vykonáva vtok a výtok vzduchu cez vypúšťací otvor 21a
a vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku (čerpacej časti 20b, časti 20
zhromažďujúcej vývojku a výtlačnej časti 21h) sa počas privádzacej operácie
náležite menia.

(Prevodový mechanizmus pohonu)
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[0240]

Opíšeme mechanizmus prijímajúci pohon (časť privádzajúca pohon, časť prijímacia
hnaciu silu), nádoby 1 privádzajúcej vývojku na prijímanie rotačnej sily na otáčanie
privádzacej časti 20c zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0241]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 33, nádoba 1 privádzajúca vývojku je
vybavená ozubenou časťou 20a, ktorá funguje ako pohon prijímajúci mechanizmus
(časť privádzajúca pohon, časť prijímajúca hnaciu silu) zaberateľnú (hnacie
spojenie) do hnacieho ozubeného kolesa 300 (fungujúceho ako hnací
mechanizmus) zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. Ozubená časť 20a je pripojená
na jednu pozdĺžnu koncovú časť čerpacej časti 20b. Takto, ozubená časť 20a,
čerpacia časť 20b a valcová časť 20k sú integrálne otočné.

[0242]

Preto rotačná sila vstupujúca do ozubenej časti 20a z hnacieho ozubeného kolesa
300 sa prenáša na valcovú časť 20k (privádzacia časť 20c) čerpacej časti 20b.

[0243]

Inými slovami, v tomto príklade, čerpacia časť 20b funguje ako mechanizmus
prenášajúci pohon na prenos rotačnej sily vstupujúcej do ozubenej časti 20a
privádzacej časti 20c časti 20 zhromažďujúcej vývojku.

[0244]

Z tohto dôvodu, vlnovcová čerpacia časť 20b podľa tohto príkladu je vyrobená zo
živicového materiálu, ktorý má výborné vlastnosti voči torzii alebo skrúcaniu okolo
osi v limite, ktorý nepriaznivo neovplyvňuje rozťahovaciu a sťahovaciu operáciu.

[0245]

V tomto príklade, ozubená časť 20a je umiestnená na jednom pozdĺžnom konci
(smer privádzania vývojky) časti 20 zhromažďujúcej vývojku, čiže na bočnom konci
výtlačnej časti 21h, avšak nie je to nevyhnutné a ozubená časť 20a môže byť
umiestnená na druhej pozdĺžnej koncovej strane časti 20 zhromažďujúcej vývojku,
čiže v zadnej koncovej časti. V takomto prípade, hnacie ozubené koleso 300 je
umiestnené v zodpovedajúcej polohe.

[0246]

V tomto príklade, ozubený mechanizmus sa využíva ako hnací spojovací
mechanizmus medzi časťou privádzajúcou pohon nádoby 1 privádzajúcej vývojku
a hnacou jednotkou zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, avšak toto nie je
nevyhnutné a použiteľný je napríklad známy spojkový mechanizmus. Konkrétnejšie,
v takomto príklade konštrukcia môže byť taká, že nekruhové vybranie je umiestnené
na spodnej ploche jednej pozdĺžnej koncovej časti (pravý bočný povrch (d) na
obrázku 33) ako časť privádzajúca pohon a zodpovedajúco výčnelok, ktorý má
konfiguráciu zodpovedajúcu vybraniu ako hnací mechanizmus zariadenia 8
doplňujúceho vývojku, tak, že sú navzájom v hnacom spojení.

(Mechanizmus konvertujúci pohon)
[0247]

Opíšeme mechanizmus konvertujúci pohon (časť konvertujúca pohon) nádoby 1
privádzajúcej vývojku. V tomto príklade sa vačkový mechanizmus berie ako príklad
mechanizmu na konvertovanie pohonu, avšak nie je nevyhnutný a v ďalšom sa
popíšu iné mechanizmy a využiť možno iné známe mechanizmy.

[0248]

Nádoba 1 privádzajúca vývojku je vybavená vačkovým mechanizmom, ktorý
funguje ako mechanizmus konvertujúci pohon (časť konvertujúca pohon) na
konvertovanie rotačnej sily na otáčanie privádzacej časti 20c prijímanej ozubenou
časťou 20a na silu vo vratných smeroch čerpacej časti 20b.

[0249]

V tomto príklade opíšeme vačkový mechanizmus využívajúci mechanizmus
konvertujúci pohon, ale tento vynález nie je obmedzený na tento príklad a sú
použiteľné iné konštrukcie ako pri uskutočnení 6 a nasledujúcich.

[0250]

V tomto príklade, jedna časť privádzajúca pohon (ozubená časť 20a) prijíma hnaciu
silu na poháňanie privádzacej časti 20c a čerpacej časti 20b a rotačná sila prijímaná
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ozubenou časťou 20a sa konvertuje na vratnú silu na boku nádoby 1 privádzajúcej
vývojku.
[0251]

Kvôli tejto konštrukcii, konštrukcia mechanizmu privádzajúceho pohon pre nádobu 1
privádzajúcu vývojku sa zjednoduší v porovnaní s prípadom poskytnutia nádoby 1
privádzajúcej vývojku s dvomi separátnymi časťami privádzajúcimi pohon. Okrem
toho, pohon prijíma jediné hnacie ozubené koleso zariadenia 8 dopĺňajúceho
vývojku, a preto sa tiež zjednoduší hnací mechanizmus zariadenia 8 dopĺňajúceho
vývojku.

[0252]

V prípade, že vratná sila sa prijíma zo zariadenia 8 dopĺňajúceho vývojku, je tu
náchylnosť, že hnacie spojenie medzi zariadením 8 dopĺňajúcim vývojku a nádobou
1 privádzajúcou vývojku nie je správne, a preto čerpacia časť 20b nie je poháňaná.
Konkrétnejšie, keď nádoba 1 privádzajúca vývojku sa vyberie z obrazotvorného
zariadenia 100 a potom sa znovu namontuje, čerpacia časť 20b sa nemusí správne
pohybovať vratne.

[0253]

Napríklad, keď sa zastaví vstup pohonu do čerpacej časti 20b v stave, keď čerpacia
časť 20b je stlačená z normálnej dĺžky, čerpacia časť 20b sa spontánne obnoví na
normálnu dĺžku, keď sa vyberie nádoba privádzajúca vývojku. V tomto prípade sa
poloha časti privádzajúcej pohon na čerpacej časti zmení, keď sa nádoba 1
privádzajúca vývojku vyberie napriek skutočnosti, že poloha zastavenia časti
odvádzajúcej pohon obrazotvorného zariadenia 100 zostáva nezmenená.
V dôsledku toho sa správne nenadviaže hnacie spojenie medzi časťou
odvádzajúcou pohon obrazotvorného zariadenia 100 a časťou privádzajúcou pohon
čerpacej časti 20b nádoby 1 privádzajúcej vývojku, a preto sa čerpacia časť 20b
nemôže vratne pohybovať. Potom sa nevykonáva prívod vývojky a skôr alebo
neskôr sa tvorba obrazu stane nemožnou.

[0254]

Takýto problém môže podobne vzniknúť, keď používateľ zmení stav roztiahnutia
a stiahnutia čerpacej časti 20b, keď je nádoba 1 privádzajúca vývojku mimo
zariadenia.

[0255]

Takýto problém tiež vzniká, keď nádoba 1 privádzajúca vývojku sa vymení za novú.

[0256]

Konštrukcia tohto príkladu je v podstate bez takéhoto problému. Toto bude detailne
opísané.

[0257]

Ako je zobrazené na obrázkoch 33 a 34, vonkajšia plocha valcovej časti 20k časti
20 zhromažďujúcej vývojku je vybavená množstvom vačkových výčnelkov 20d,
ktoré fungujú ako rotačná časť v podstate v pravidelných intervaloch v smere
obvodu. Konkrétnejšie, dva vačkové výčnelky 20d sú umiestnené na vonkajšej
ploche valcovej časti 20k v protiľahlých polohách, čiže polohách oproti sebe
približne 180°.

[0258]

Počet vačkových výčnelkov 20d môže byť najmenej jeden. Avšak existuje
náchylnosť, že v mechanizme konvertujúcom pohon sa vytvorí okamih brzdenia
v čase rozťahovania alebo sťahovania čerpacej časti 20b, a preto sa naruší hladký
vratný pohyb, preto je výhodné, aby sa umiestnilo viacero z nich tak, že bol
zachovaný vzťah s konfiguráciou vačkovej drážky 21d, ktorá bude popísaná neskôr.

[0259]

Na druhej strane, vačková drážka 21b zaberajúca do vačkových výčnelkov 20d je
vytvorená na vnútornej ploche prírubovej časti 21 po celom obvode a funguje ako
dotykový hrot. Odkazujúc na obrázok 35, opíšeme vačkovú drážku 21b. Na obrázku
35 šípka A označuje smer rotačného pohybu valcovej časti 20k (smer pohybu
vačkového výčnelku 20d), šípka B označuje smer rozťahovania čerpacej časti 20b
a šípka C označuje smer stláčania čerpacej časti 20b. Tu sa vytvorí uhol α medzi
vačkovou drážkou 21c a smerom rotačného pohybu A valcovej časti 20k a uhol β sa
vytvorí medzi vačkovou drážkou 21d a smerom rotačného pohybu A. Okrem toho,
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amplitúda (= dĺžka roztiahnutia a stiahnutia čerpacej časti 20b) v smeroch B a C
rozťahovania a sťahovania čerpacej časti 20b vačkovej drážky je L.
[0260]

Ako je zobrazené na obrázku 35, ktorý zobrazuje vačkovú drážku 21b v rozvinutom
pohľade, drážková časť 21c, ktorá sa skláňa od valcovej časti 20k ku výtlačnej časti
21h a drážková časť 21d, ktorá sa skláňa od výtlačnej časti 21h k valcovej časti 20k,
sa striedavo spájajú. V tomto príklade α = β.

[0261]

Preto v tomto príklade vačkový výčnelok 20d a vačková drážka 21b fungujú ako
hnací ozubený mechanizmus do čerpacej časti 20b. Konkrétnejšie, vačkový
výčnelok 20d a vačková drážka 21b fungujú ako mechanizmus na konvertovanie
rotačnej sily prijímanej ozubenou časťou 20a z hnacieho ozubeného kolesa 300 do
sily (sila v smere osi otáčania valcovej časti 20k) v smeroch vratného pohybu
čerpacej časti 20b a pre prenášania sily do čerpacej časti 20b.

[0262]

Konkrétnejšie, valcová časť 20k sa otáča spolu s čerpacou časťou 20b pomocou
rotačnej sily privádzanej do ozubenej časti 20a z hnacieho ozubeného kolesa 300
a vačkové výčnelky 20d sa otáčajú pomocou otáčania valcovej časti 20k. Preto
s vačkovou drážkou 21b zaberajúcou do vačkového výčnelku 20d sa čerpacia časť
20b vratne pohybuje v smere osi otáčania (smer X na obrázku 33) spolu s valcovou
časťou 20k. Smer X je v podstate rovnobežný so smerom M na obrázkoch 31 a 32.

[0263]

Inými slovami, vačkový výčnelok 20d a vačková drážka 21b konvertujú rotačnú silu
privádzajú z hnacieho ozubeného kolesa tak, že stav, v ktorom sa čerpacia časť 20b
rozťahuje (časť (a) obrázka 34) a stav, v ktorom sa čerpacia časť 20b sťahuje (časť
(b) obrázka 34) sa striedavo opakujú.

[0264]

Takto, v tomto príklade, čerpacia časť 20b sa otáča spolu s valcovou časťou 20k
a preto, keď sa vývojka vo valcovej časti 20k pohybuje v čerpacej časti 20b, vývojku
môže miešať (kypriť) otáčanie čerpacej časti 20b. V tomto príklade čerpacia časť
20b je umiestnená medzi valcovou časťou 20k a výtlačnou časťou 21h, a preto
možno prenášať miešacie pôsobenie vývojke privádzanej do výtlačnej časti 21h, čo
je ďalej výhodné.

[0265]

Ďalej, ako je opísané vyššie, v tomto príklade valcová časť 20k sa pohybuje spolu
s čerpacou časťou 20b, a preto vratný pohyb valcovej časti 20k môže miešať
(kypriť) vývojku vo vnútri valcovej časti 20k.

(Podmienky nastavenia mechanizmu konvertujúceho pohon)
[0266]

V tomto príklade mechanizmus konvertujúci pohon uskutočňuje konverziu pohonu
tak, že množstvo (na jednotku času) vývojky privádzanej do výtlačnej časti 21h
otáčaním valcovej časti 20k je väčšie, než výtlačné množstvo (na jednotku času) do
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku z výtlačnej časti 21h pomocou čerpacej funkcie.

[0267]

Je to preto, ak výkon vytláčania vývojky čerpacej časti 20b je vyšší než výkon
privádzajúci vývojku privádzacej časti 20c do výtlačnej časti 21h, množstvo vývojky,
ktoré existuje vo výtlačnej časti 21h, postupne klesá. Inými slovami, zabráni sa, aby
sa predĺžila doba vyžadovaná na privádzanie vývojky z vývojky 1 privádzajúcej
nádoby do zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0268]

V mechanizme konvertujúcom pohon podľa tohto príkladu, privádzacie množstvo
vývojky pomocou privádzacej časti 20c do výtlačnej časti 21h je 2,0 g/s a výtlačné
množstvo vývojky pomocou čerpacej časti 20b je 1,2 g/s.

[0269]

Okrem toho, v mechanizme konvertujúcom pohon podľa tohto príkladu konverzia
pohonu je taká, že čerpacia časť 20b sa vratne pohybuje viackrát na jednu celú
otáčku valcovej časti 20k. Toto je z nasledujúcich dôvodov.
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[0270]

V prípade konštrukcie, v ktorej sa valcová časť 20k otáča vo vnútri zariadenia 8
doplňujúceho vývojku je výhodné, že hnací motor 500 je nastavený na výstup
potrebný stabilne otáčať valcovou časťou 20k. Avšak z hľadiska zníženia spotreby
energie v obrazotvornom zariadení 100, je čo najviac je výhodné, aby sa
minimalizoval výkon hnacieho motora 500. Výkon vyžadovaný hnacím motorom 500
sa vypočíta z momentu otáčania a z frekvencie otáčania valcovej časti 20k, a preto,
aby sa znížil výkon hnacieho motora 500, minimalizuje sa frekvencia otáčania
valcovej časti 20k.

[0271]

Avšak v prípade tohto príkladu, ak sa zníži frekvencia otáčania valcovej časti 20k,
počet chodov čerpacej časti 20b na jednotku času klesne, a preto klesne množstvo
vývojky (za jednotku času) vytláčané z nádoby 1 privádzajúcej vývojku. Inými
slovami, existuje možnosť, že množstvo vývojky vytláčanej z nádoby 1 privádzajúcej
vývojku nestačí na rýchle dosiahnutie množstva vývojky požadovaného hlavnou
zostavou zariadenia 100 na vytváranie obrazu.

[0272]

Ak veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 20b vzrastie, výtlačné množstvo vývojky
za jednotku doby cyklu čerpacej časti 20b možno znížiť, a preto možno dosiahnuť
požiadavku hlavnej zostavy obrazotvorného zariadenia 100, avšak, keď tak robíme,
vzniká nasledujúci problém.

[0273]

Ak veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 20b vzrastie, vrchná
hodnota
vnútorného tlaku (pretlaku) nádoby privádzajúcej vývojku vo výtlačnom kroku
vzrastie a preto vzrastie zaťaženie vyžadované pre vratný pohyb čerpacej časti 20b.

[0274]

Z tohto dôvodu v tomto príklade čerpacia časť 20b uskutočňuje množstvo cyklických
periód na jednu celú otáčku valcovej časti 20k. Týmto výtlačné množstvo vývojky za
jednotku času možno zvýšiť v porovnaní s prípadom, v ktorom čerpacia časť 20b
uskutočňuje jednu dobu cyklu na jednu celú otáčku valcovej časti 20k bez zvýšenia
veľkosti objemovej zmeny čerpacej časti 20b. Zodpovedajúco k nárastu výtlačného
množstva vývojky možno znížiť frekvenciu otáčania valcovej časti 20k.

[0275]

Uskutočnili sa overovacie experimenty ohľadne účinkov viacerých cyklických
operácií na jednu celú otáčku valcovej časti 20k. V experimentoch sa vývojka
naplnila do nádoby 1 privádzajúcej vývojku a meralo sa výtlačné množstvo vývojky
a moment otáčania valcovej časti 20k. Potom sa vypočítal výkon (= moment
otáčania x frekvencia otáčania) hnacieho motora 500 vyžadovaný na otočenie
valcovej časti 20k z momentu otáčania valcovej časti 20k a prednastavenej
frekvencie otáčania valcovej časti 20k. Experimentálne podmienky boli, že počet
chodov čerpacej časti 20b na jednu celú otáčku valcovej časti 20k je dva, frekvencia
otáčania valcovej časti 20k je 30 otáčok za minútu a objemová zmena čerpacej časti
20b je 15 cm3.

[0276]

V dôsledku overovacieho experimentu výtlačné množstvo vývojky z nádoby 1
privádzajúcej vývojku je približne 1,2 g/s. Moment otáčania valcovej časti 20k
(priemerný moment otáčania v normálnom stave) je 0,64 Nm a výkon hnacieho
motora 500 je približne 2 W (zaťaženie motora (W) = 0,1047 x moment otáčania
(Nm) x frekvencia otáčania (otáčka za minútu), pričom 0,1047 je jednotkový
prevodový koeficient) ako výsledok výpočtu.

[0277]

Uskutočnili sa porovnávacie experimenty, v ktorých počet chodov čerpacej časti 20b
za jednu celú otáčku valcovej časti 20k bol 1, frekvencia otáčania valcovej časti 20k
bola 60 otáčok za minútu a ostatné podmienky boli rovnaké, ako vyššie opísané
experimenty. Inými slovami, výtlačné množstvo vývojky bolo rovnaké ako pri vyššie
opísaných experimentoch, t.j. 1,2 g/s.

[0278]

V dôsledku porovnávacích experimentov moment otáčania valcovej časti 20k
(priemerný moment otáčania v normálnom stave) je 0,66 Nm a výkon hnacieho
motora 500 je približne 4W pomocou výpočtu.
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[0279]

Z týchto experimentov možno potvrdiť, že čerpacia časť 20b výhodne vykonáva
cyklické ovládanie viacerokrát na jednu celú otáčku valcovej časti 20k. Inými
slovami sa potvrdilo, že takýmto krokom, výtlačná charakteristika nádoby 1
privádzajúcej vývojku sa môže udržiavať pri veľmi nízkej frekvencii otáčania valcovej
časti 20k. Pri konštrukcii podľa tohto príkladu vyžadovaný výkon hnacieho motora
500 môže byť nízky, a preto možno znížiť spotrebu energie hlavnej zostavy
obrazotvorného zariadenia 100.

(Poloha mechanizmu konvertujúceho pohon)
[0280]

Ako je zobrazené na obrázkoch 33 a 34, v tomto príklade mechanizmus konvertujúci
pohon (vačkový mechanizmus vytvorený vačkovým výčnelkom 20d a vačkovou
drážkou 21b) je umiestnený mimo časti 20 zhromažďujúcej vývojku. Konkrétnejšie,
mechanizmus konvertujúci pohon je umiestnený v polohe oddelenej od vnútorných
priestorov valcovej časti 20k, čerpacej časti 20b a prírubovej časti 21 tak, že
mechanizmus konvertujúci pohon sa nedotýka vývojky zhromaždenej vo vnútri
valcovej časti 20k, čerpacej časti 20b a prírubovej časti 21.

[0281]

Týmto možno zabrániť problému, ktorý môže vzniknúť, keď sa mechanizmus
konvertujúci pohon umiestni vo vnútornom priestore časti 20 zhromažďujúcej
vývojku. Konkrétnejšie, problém je, že časťami, do ktorých vstupuje vývojka
mechanizmu konvertujúceho pohon, kde nastáva klzný pohyb, sa častice vývojky
vystavia teplu a tlaku, aby sa zmäkčili, a preto sa zhlukujú dohromady (hrubé
častice) alebo vstupujú do konvertujúceho mechanizmu s výsledkom zvýšenia
krútiaceho momentu.Problému sa možno vyhnúť.

(Princíp vytláčania vývojky pomocou čerpacej časti)
[0282]

Odkazujúc na obrázok 34, opíšeme krok čerpacej časti privádzajúci vývojku.

[0283]

V tomto príklade, ako bude opísané ďalej, prevod pohonu rotačnej sily vykonáva
mechanizmus konvertujúci pohon tak, že sa nasávací krok (nasávanie cez
vypúšťací otvor 21a) a výtlačný krok (vytláčanie cez vypúšťací otvor 21a) sa
striedavo opakujú. Opíšeme nasávací krok a výtlačný krok.

(Nasávací krok)
[0284]

Najprv opíšeme nasávací krok (nasávanie vypúšťacím otvorom 21a).

[0285]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 34, nasávanie uskutočňuje čerpacia časť 20b,
ktorú rozťahuje v smere označenom ako ω vyššie opísaný mechanizmus
konvertujúci pohon (vačkový mechanizmus). Konkrétnejšie, nasávaním sa zvyšuje
objem časti nádoby 1 privádzajúcej vývojku (čerpacia časť 20b, valcová časť 20k
a prírubová časť 21), ktorá môže hromadiť vývojku.

[0286]

Vtedy je nádoba 1 privádzajúca vývojku
v podstate hermeticky utesnená,
s výnimkou vypúšťacieho otvoru 21a a vypúšťací otvor 21a je upchatý v podstate
vývojkou T. Preto vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku klesá s nárastom
objemu časti nádoby 1 privádzajúcej vývojku schopnej obsiahnuť vývojku T.

[0287]

Vtedy vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku je nižší, než okolitý tlak (tlak
vonkajšieho vzduchu). Z tohto dôvodu vzduch mimo nádoby 1 privádzajúcej vývojku
vchádza do vývojky privádzajúcej nádoby 1 cez vypúšťací otvor 21a o tlakový
rozdiel medzi vnútrajškom a vonkajškom nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0288]

Vtedy sa vzduch naberá zvonka nádoby 1 privádzajúcej vývojku, a preto sa vývojka
T v susedstve vypúšťacieho otvoru 21a môže skypriť (fluidizovať). Konkrétnejšie,
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vzduch je napustený do práškovej vývojky, ktorá existuje v susedstve vypúšťacieho
otvoru 21a, čím sa zníži objemová hmotnosť práškovej vývojky T a fluidizuje.
[0289]

Pretože sa vzduch naberá do nádoby 1 privádzajúcej vývojku cez vypúšťací otvor
21a, vnútorný tlak nádoby privádzajúcej vývojku sa mení v susedstve okolitého tlaku
(tlak vonkajšieho vzduchu) napriek nárastu objemu nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0290]

Týmto spôsobom, fluidizáciou vývojky T, sa vývojka T neutesní alebo nezapchá
vypúšťací otvor 21a tak, že vývojka sa môže hladko vytláčať cez vypúšťací otvor
21a pri vytláčaní, ktoré bude opísané neskôr. Preto množstvo vývojky T (za jednotku
času) vytlačenej cez vypúšťací otvor 21a sa môže udržiavať v podstate na
konštantnej úrovni dlhú dobu.

(Výtlačný krok)
[0291]

Opíšeme výtlačný krok (vytláčanie cez vypúšťací otvor 21a).

[0292]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 34, vytláčanie uskutočňuje čerpacia časť 20b,
ktorú stláča v smere označenom ako γ vyššie opísaný mechanizmus konvertujúci
pohon (vačkový mechanizmus). Konkrétnejšie, pomocou vytláčania sa zmenšuje
objem častí nádoby 1 privádzajúcej vývojku (čerpacia časť 20b, valcová časť 20k
a prírubová časť 21), ktorá môže nahromadiť vývojku. Vtedy nádoba 1 privádzajúca
vývojku je v podstate hermeticky utesnená, s výnimkou vypúšťacieho otvoru 21a
a vypúšťací otvor 21a je upchatý v podstate vývojkou T, dokým sa vývojka
nevypustí. Preto vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku stúpa s poklesom
objemu častí nádoby 1 privádzajúcej vývojku schopnej obsahnuť vývojku T.

[0293]

Pretože vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku je vyšší než okolitý tlak (tlak
vonkajšieho vzduchu), vývojka T je vytláčaná tlakovým rozdielom medzi vnútrom
a vonkajškom nádoby 1 privádzajúcej vývojku, ako je to zobrazené v časti (b)
obrázka 34. Takto sa vývojka T vytláča z nádoby 1 privádzajúcej vývojku do
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0294]

Potom vzduch v nádobe 1 privádzajúcej vývojku sa taktiež vytlačí spolu s vývojkou
T, a preto vnútorný tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku klesne.

[0295]

Ako je opísané vyššie, podľa tohto príkladu vytláčanie vývojky možno uskutočňovať
efektívne pomocou čerpadla jedného vratného typu, a preto možno zjednodušiť
mechanizmus pre vytláčanie vývojky.

(Podmienky nastavenia vačkovej drážky)
[0296]

Odkazujúc na obrázky 36 až 41 opíšeme modifikované príklady nastavenej
podmienky vačkovej drážky 21b. Obrázky 36 až 41 sú rozvinuté pohľady na
vačkové drážky 21b. Odkazujúc na tieto pohľady na obrázkoch 36 až 41, uvedieme
opis vplyvu prevádzkových podmienok na čerpaciu časť 20b, keď sa mení
konfigurácia vačkovej drážky 21b.

[0297]

Tu na každom z obrázkov 36 až 41, šípka A označuje smer rotačného pohybu časti
20 zhromažďujúcej vývojku (smer pohybu vačkového výčnelku 20d); šípka B
označuje smer rozťahovania čerpacej časti 20b; a šípka C označuje smer stláčania
čerpacej časti 20b. Okrem toho, drážková časť vačkovej drážky 21b na stláčanie
čerpacej časti 20b je označená ako vačková drážka 21c a drážková časť na
rozťahovanie čerpacej časti 20b je označená ako vačková drážka 21b. Ďalej, uhol
vytvorený medzi vačkovou drážkou 21c a smerom rotačného pohybu A časti 20
zhromažďujúcej vývojku je α; uhol vytvorený medzi vačkovou drážkou 21d
a smerom rotačného pohybu A je β; a amplitúda (dĺžka roztiahnutia a stiahnutia
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čerpacej časti 20b) v smere roztiahnutia a stiahnutia B a C čerpacej časti 20b
vačkovej drážky je L.
[0298]

Najprv poskytneme opis dĺžky rozťahovania a sťahovania L čerpacej časti 20b.

[0299]

Keď sa skráti dĺžka rozťahovania a sťahovania L, veľkosť objemovej zmeny
čerpacej časti 20b sa zmenší, a preto sa zníži tlakový rozdiel tlaku vonkajšieho
vzduchu. Potom tlak privádzaný do vývojky v nádobe privádzajúcej vývojku
klesne dôsledkom toho, že veľkosť vývojky vytláčanej z nádoby 1 privádzajúcej
vývojku za jednu dobu cyklu (jeden vratný pohyb, čiže jedno roztiahnutie
a stiahnutie čerpacej časti 20b) sa zmenší.

[0300]

Z tohto aspektu, ako je zobrazené na obrázku 36, množstvo vývojky vytlačenej, keď
sa čerpacia časť 20b raz pohne vratne, sa môže znížiť v porovnaní s konštrukciou
podľa obrázka 35, ak sa zvolí amplitúda L’ tak, aby spĺňala L’ < L za podmienky, že
uhly α a β sú konštantné. Na druhej strane, ak L’ > L, výtlačné množstvo vývojky
možno zvýšiť.

[0301]

Pokiaľ ide o uhly α a β vačkovej drážky, keď sa uhly napríklad zväčšia, dlžka dráhy
pohybu vačkového výčnelku 20d, keď sa časť 20 zhromažďujúca vývojku otáča
konštantnú dobu sa zväčší v prípade, ak je rýchlosť otáčania časti 20
zhromažďujúcej vývojku konštantná, a preto v dôsledku toho rýchlosť rozťahovania
a sťahovania čerpacej časti 20d sa zvýši.

[0302]

Na druhej strane, keď vačkový výčnelok 20d sa pohybuje vo vačkovej drážke 21b,
odpor prijímaný z vačkovej drážky 21b je veľký, a preto moment otáčania
vyžadovaný na otočenie časti 20 zhromažďujúcej vývojku rastie.

[0303]

Z tohto dôvodu, ako je zobrazené na obrázku 37, ak uhol β’ vačkovej drážky 21d sa
zvolí tak, aby spĺňal α’ > α a β’ > β bez zmeny dĺžky L rozťahovania a sťahovania,
rýchlosť rozťahovania a sťahovania čerpacej časti 20b možno zvýšiť v porovnaní
s konštrukciou podľa obrázka 35. V dôsledku toho počet roztiahnutí a stiahnutí
čerpacej časti 20b na jednu otáčku časti 20 zhromažďujúcej vývojku možno zvýšiť.
Ďalej, pretože rýchlosť prúdenia vzduchu vstupujúceho do nádoby 1 privádzajúcej
vývojku cez vypúšťací otvor 21a rastie, kypriaci účinok vývojky, ktorá existuje
v susedstve vypúšťacieho otvoru 21a sa zlepší.

[0304]

Na druhej strane, ak výber spĺňa α’ < α a β’ < β, moment otáčania časti 20
zhromažďujúcej vývojku možno znížiť. Keď sa napríklad použije vývojka, ktorá má
vysokú tekutosť, roztiahnutie čerpacej časti 20b má tendenciu spôsobiť, že vzduch
vstupujúci cez vypúšťací otvor 21a rozfúka vývojku, ktorá je v susedstve
vypúšťacieho otvoru 21a. V dôsledku toho existuje možnosť, že vývojka sa nemôže
dostatočne nahromadiť vo výtlačnej časti 21h, a preto sa znižuje výtlačné množstvo
vývojky. V tomto prípade znížením rýchlosti rozťahovania čerpacej časti 20b
v súlade s týmto výberom možno potlačiť vyfukovanie vývojky, a preto možno
zlepšiť výkon vytláčania.

[0305]

Ak, ako je zobrazené na obrázku 38, sa zvolí uhol vačkovej drážky 21b tak, aby
spĺňal α < β, rýchlosť rozťahovania čerpacej časti 20b možno zvýšiť v porovnaní
s rýchlosťou stláčania. Na druhej strane, ako je zobrazené na obrázku 40, ak uhol
α > β, rýchlosť rozťahovania čerpacej časti 20b možno znížiť v porovnaní
s rýchlosťou stláčania.

[0306]

Keď je vývojka, napríklad, vo veľmi zhutnenom stave, ovládacia sila čerpacej časti
20b je väčšia v stláčacom chode čerpacej časti 20b než v jej rozťahovacom chode
s výsledkom, že moment otáčania časti 20 zhromažďujúcej vývojku má tendenciu
byť vyšší v stláčacom chode čerpacej časti 20b. Avšak v tomto prípade, ak je
vačková drážka 21b skonštruovaná ako je zobrazené na obrázku 38, kypriaci efekt
vývojky v rozťahovacom chode čerpacej časti 20b možno zlepšiť v porovnaní
s konštrukciou podľa obrázka 35. Okrem toho, odpor prijatý vačkovým výčnelkom
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20d z vačkovej drážky 21b v stláčacom chode je malý, a preto možno potlačiť nárast
momentu otáčania pri stláčaní čerpacej časti 20b. Ako je zobrazené na obrázku 39,
vačkovú drážku 21e v podstate rovnobežnú so smerom otočného pohybu (šípka A
na obrázku) časti 20 zhromažďujúcej vývojku možno umiestniť medzi vačkové
drážky 21c a 21d. V tomto prípade vačka nefunguje, keď výčnelok 20d sa pohybuje
vo vačkovej drážke 21e, a preto možno urobiť krok, v ktorom čerpacia časť 20b
nevykonáva rozťahovaciu a sťahovaciu operáciu.
[0307]

Ak tak urobíme, ak sa poskytne proces, v ktorom je čerpacia časť 20b v kľude
v roztiahnutom stave, kypriaci efekt vývojky sa zlepší, pretože vtedy v počiatočnej
fáze vytláčania, v ktorom je vývojka vždy prítomná v susedstve vypúšťacieho otvoru
21a, počas kľudovej doby sa udržiava stav zníženia tlaku v nádobe 1 privádzajúcej
vývojku.

[0308]

Na druhej strane, v poslednej časti vytláčania sa vývojka dostatočne neuchováva vo
výtlačnej časti 21h, pretože množstvo vývojky vo vnútri nádoby 1 privádzajúcej
vývojku je malé, a pretože vývojku existujúcu v susedstve vypúšťacieho otvoru 21a
odfúkol vzduch vstupujúci cez vypúšťací otvor 21a.

[0309]

Inými slovami, výtlačné množstvo vývojky má tendenciu postupne klesať, ale
dokonca v takomto prípade pokračujúcim privádzaním vývojky pomocou otáčania
časti 20 zhromažďujúcej vývojku počas obdobia kľudu v roztiahnutom stave možno
výtlačnú časť 21h dostatočne naplniť vývojkou. Preto je možné udržiať stabilné
výtlačné množstvo vývojky, dokým sa nádoba 1 privádzajúca vývojku nevyprázdni.

[0310]

Okrem toho, v konštrukcii podľa obrázka 35, predĺžením dĺžky L vačkovej drážky pri
roztiahnutí a stiahnutí, vytláčané množstvo vývojky na jednu dobu cyklu čerpacej
časti 20b sa môže zvýšiť. Avšak, v tomto prípade veľkosť objemovej zmeny
čerpacej časti 20b vzrastie, a preto sa tiež zvyšuje tlakový rozdiel od vonkajšieho
tlaku vzduchu. Z tohto dôvodu hnacia sila, vyžadovaná na poháňanie čerpacej časti
20b taktiež vzrastie, a preto je nevýhodou, že zaťaženie pohonu vyžadované
zariadením 8 dopĺňajúcim vývojku je nadmerne veľké.

[0311]

Za týchto okolností, aby sa zvýšilo výtlačné množstvo vývojky na jednu dobu cyklu
čerpacej časti 20b, bez spôsobenia takéhoto problému, možno uhol vačkovej drážky
21d zvoliť tak, aby spĺňal α > β, čím možno zvýšiť rýchlosť stláčania čerpacej časti
20b v porovnaní s rýchlosťou rozťahovania, ako je zobrazené na obrázku 40.

[0312]

Vykonali sa overovacie experimenty konštrukcie podľa obrázka 40.

[0313]

V experimentoch sa vývojka naplnila do nádoby 1 privádzajúcej vývojku, ktorá mala
vačkovú drážku 21b zobrazenú na obrázku 40; vykonala sa objemová zmena
čerpacej časti 20b kvôli stláčaniu a rozťahovaniu, aby sa vytlačila vývojka;
a zmeralo sa výtlačné množstvo. Experimentálne podmienky boli také, že veľkosť
objemovej zmeny čerpacej časti 20b bola 50 cm3, rýchlosť stláčania čerpacej časti
20b 180 cm3/s a rýchlosť rozťahovania čerpacej časti 20b 60 cm3/s. Doba cyklu
ovládania čerpacej časti 20b je približne 1,1 s.

[0314]

V prípade konštrukcie podľa obrázka 35 sa meria výtlačné množstvo vývojky.
Avšak, rýchlosť stláčania a rýchlosť rozťahovania čerpacej časti 20b sú 90 cm3/s
a veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 20b a jednej doby cyklu čerpacej časti
20b je rovnaká, ako v príklade podľa obrázka 40.

[0315]

Opíšeme výsledky overovacích experimentov. Časť (a) obrázka 42 zobrazuje
zmenu vnútorného tlaku nádoby 1 privádzajúcej vývojku s objemovou zmenou
čerpadla 2b. V časti (a) obrázka 42 vodorovná súradnica predstavuje čas a zvislá
súradnica predstavuje relatívny tlak v nádobe 1 privádzajúcej vývojku (+ je pretlak, je podtlak) voči okolitému tlaku (referenčný (0)). Plné čiary a prerušované čiary sú
pre nádobu 1 privádzajúcu vývojku, ktorá má vačkovú drážku 21b podľa obrázka 40,
resp. vačkovú drážku 21b podľa obrázka 35.
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[0316]

Pri stláčaní čerpacej časti 20b v oboch príkladoch vnútorné tlaky rastú s plynutím
času a dosiahnu vrcholy pri dokončení stláčania. Vtedy tlak v nádobe 1
privádzajúcej vývojku
sa mení v kladnom rozsahu voči okolitému tlaku (tlak
vonkajšieho vzduchu) a preto je vnútro vývojky natlakované a vývojka sa vytláča cez
vypúšťací otvor 21a.

[0317]

Následne, pri rozťahovaní čerpacej časti 20b, v oboch príkladoch objem čerpacej
časti 20b rastie a vnútorné tlaky nádoby 1 privádzajúcej vývojku klesajú. Vtedy tlak v
nádobe 1 privádzajúcej vývojku sa mení z pretlaku na podtlak voči okolitému tlaku
(tlak vonkajšieho vzduchu) a tlak naďalej pôsobí do vnútra vývojky, dokým sa
vzduch nenaberie cez vypúšťací otvor 21a, a preto sa vývojka vytláča cez vypúšťací
otvor 21a.

[0318]

Takto pri objemovej zmene čerpacej časti 20b, keď nádoba 1 privádzajúca vývojku
je v stave pretlaku, čiže keď je vnútro vývojky natlakované, vývojka sa vytláča,
a preto výtlačné množstvo vývojky pri objemovej zmene čerpacej časti 20b rastie
s veľkosťou časovej integrácie tlaku.

[0319]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 42, špičkový tlak v čase dokončenia stláčania
čerpadla 20b je pri konštrukcii podľa obrázka 40 je 5,7 kPa a pri konštrukcii podľa
obrázka 35 je 5,4 kPa a je vyšší pri konštrukcii podľa obrázka 40 napriek
skutočnosti, že veľkosti objemových zmien čerpacej časti 20b sú rovnaké. Je to
preto, že stúpnutím rýchlosti stláčania čerpacej časti 20b sa vnútro nádoby 1
privádzajúcej vývojku náhle natlakuje a vývojka sa sústredí naraz k vypúšťaciemu
otvoru 21a, čo vedie k tomu, že odpor proti vytláčaniu pri vytláčaní vývojky cez
vypúšťací otvor 21a sa zväčší. Pretože vypúšťacie otvory 21a majú v oboch
príkladoch malé priemery, tendencia je nápadná. Pretože čas vyžadovaný pre jednu
dobu cyklu čerpacej časti je rovnaký v oboch príkladoch, ako je to zobrazené v časti
(a) obrázka 42, veľkosť časovej integrácie tlaku je väčšia v príklade podľa obrázka
40.

[0320]

Nasledujúca tabuľka 2 zobrazuje namerané dáta výtlačného množstva vývojky na
chod čerpacej časti 20b jednej doby cyklu.
Tabuľka 2
Veľkosť výtlaku vývojky (g)
Obrázok 35

3,4

Obrázok 40

3,7

Obrázok 41

4,5

[0321]

Ako je uvedené v tabuľke 2, výtlačné množstvo vývojky je 3,7g v konštrukcii podľa
obrázka 40 a v konštrukcii podľa obrázka 35 je 3,4g, čiže je väčšie v prípade
konštrukcie podľa obrázka 40. Z týchto výsledkov a výsledkov časti (a) obrázka 42
sa potvrdilo, že výtlačné množstvo vývojky na jednu dobu cyklu čerpacej časti 20b
rastie s veľkosťou časovej integrácie tlaku.

[0322]

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vytláčané množstvo vývojky na jednu dobu cyklu
čerpacej časti 20b sa môže zvýšiť zvýšením rýchlosti stláčania čerpacej časti 20b
v porovnaní s rýchlosťou rozťahovania a zvýšením špičkového tlaku pri stláčaní
čerpacej časti 20b ako je ukázané na obrázku 40.

[0323]

Opíšeme ďalšiu metódu zvýšenia vytláčaného množstva vývojky na jednu dobu
cyklu čerpacej časti 20b.

[0324]

Pri vačkovej drážke 21b zobrazenej na obrázku 41, podobne ako v prípade obrázka
39, vačková drážka 21e je v podstate rovnobežne so smerom rotačného pohybu
časti 20 zhromažďujúcej vývojku umiestnená medzi vačkovou drážkou 21c
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a vačkovou drážkou 21d. Avšak v prípade vačkovej drážky 21b zobrazenej na
obrázku 41, je vačková drážka 21e umiestnená v takej polohe, že v dobe cyklu
čerpacej časti 20b chod čerpacej časti 20b sa zastaví v stave, keď čerpacia časť
20b je stlačená po stlačení čerpacej časti 20b.
[0325]

Pri konštrukcii podľa obrázka 41 sa podobne meralo výtlačné množstvo vývojky.
V overovacích experimentoch rýchlosť stláčania a rýchlosť rozťahovania čerpacej
časti 20b je 180 cm3/s a ostatné podmienky sú rovnaké ako v príklade podľa
obrázka 40.

[0326]

Opíšeme výsledky overovacích experimentov. Časť (b) obrázka 42 zobrazuje
zmeny vnútorného tlaku nádoby 1 privádzajúcej vývojku pri rozťahovaní a sťahovaní
čerpacej časti 20b. Plné čiary a prerušované čiary sú pre nádobu 1 privádzajúcu
vývojku, ktorá má vačkovú drážku 21b podľa obrázka 41 resp. podľa obrázka 40.

[0327]

Taktiež v prípade podľa obrázka 41 vnútorný tlak rastie s plynutím času počas
stláčania čerpacej časti 20b a dosiahne vrchol pri dokončení stláčania. Vtedy,
podobne ako na obrázku 40, sa tlak v nádobe 1 privádzajúcej vývojku mení
v kladnom rozsahu, a preto sa zvnútra vývojka vytláča. Rýchlosť stláčania čerpacej
časti 20b v príklade podľa obrázka 41 je rovnaká ako v príklade podľa obrázka 40,
a preto špičkový tlak pri dokončení stláčania čerpacej časti 20b je 5,7 kPa, čo je
ekvivalent príkladu podľa obrázka 40.

[0328]

Následne, keď čerpacia časť 20b zastane v stlačenom stave, tlak vo vnútri nádoby 1
privádzajúcej vývojku postupne klesá. Je to preto, že tlak vytvorený stláčaním
čerpadla 20b zostáva po zastavení chodu čerpadla 20b v nádobe, a vývojka
a vzduch sa vytláčajú týmto tlakom. Avšak, vnútorný tlak možno udržiavať na úrovni
vyššej než v prípade, keď sa rozťahovanie spustí bezprostredne po dokončení
stláčania, a preto sa počas toho času vytlačí väčšie množstvo vývojky.

[0329]

Keď potom začne rozťahovanie, podobne ako v príklade podľa obrázka 40, vnútorný
tlak nádoby 1 privádzajúcej vývojku klesá a vývojka sa vytláča, dokým sa tlak v
nádobe 1 privádzajúcej vývojku nestane záporným, pretože vývojky vnútri sa
neustále stláča.

[0330]

Keď sa porovnávajú hodnoty časovej integrácie tlaku, ako je zobrazené v časti (b)
obrázka 42, zistilo sa, že sú väčšie v prípade obrázka 41, pretože vysoký vnútorný
tlak sa udržiava počas kludovej doby čerpacej časti 20b za podmienky, že trvanie v
jednotkových dobách cyklu čerpacej časti 20b sú v týchto príkladoch rovnaké.

[0331]

Ako je uvedené v tabuľke 2, namerané výtlačné množstvá vývojky na jednu dobu
cyklu čerpacej časti 20b sú 4,5 g v prípade obrázka 41 a sú väčšie než v prípade
obrázka 40 (3,7 g). Z výsledkov tabuľky a z výsledkov uvedených v časti (b) obrázka
42 sa potvrdilo, že výtlačné množstvo vývojky na jednu dobu cyklu čerpacej časti
20b rastie s veľkosťou časovej integrácie tlaku.

[0332]

Takto, v príklade podľa obrázka 41, chod čerpacej časti 20b sa zastaví v stlačenom
stave po stláčaní. Z tohto dôvodu špičkový tlak v nádobe 1 privádzajúcej vývojku je
pri stláčaní čerpadla 20b vysoký a tlak sa udržiava čo na najvyššej úrovni, pomocou
ktorého možno ďalej zvýšiť vytláčané množstvo vývojky na jednu dobu cyklu
čerpacej časti 20b.

[0333]

Ako je opísané vo vyššie uvedenom, zmenou konfigurácie vačkovej drážky 21b
možno nastaviť výtlačnú silu nádoby 1 privádzajúcej vývojku a preto zariadenie
podľa tohto uskutočnenia vynálezu môže reagovať na množstvo vývojky
vyžadované vývojku doplňujúcim zariadením 8 a na vlastnosť alebo podobne
vývojky ktorá sa má používať.
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[0334]

Na obrázkoch 35 až 41 sa striedavo vykonáva vytláčanie a nasávanie čerpacej časti
20b, avšak vytláčanie a/alebo nasávanie možno v ich priebehu dočasne zastaviť a
možno ich obnoviť vo vopred určenom čase po vytláčaní a/alebo nasávaní.

[0335]

Napríklad je možné alternatívne, aby sa vytláčanie čerpacej časti 20b nevykonávalo
monotónne, ale aby sa stláčanie čerpacej časti dočasne v jeho priebehu zastavilo a
potom sa vykonalo stlačenie, aby sa uskutočnilo vytlačenie. To isté platí pre
nasávanie. Ďalej vytláčanie a/alebo nasávanie môže byť viackrokového typu, pokým
je splnené výtlačné množstvo vývojky a rýchlosť vytláčania. Takto dokonca keď je
vytláčanie a/alebo nasávanie rozdelené do viacerých krokov, situácia je stále taká,
že vytláčanie a nasávanie sa opakujú striedavo.

[0336]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0337]

Navyše, v tomto príklade hnacia sila na otáčanie privádzacou časťou (závitnicový
výčnelok 20c) a hnacia sila pre vratný pohyb čerpacej časti (vlnovcové čerpadlo
20b) prijíma jediná časť privádzajúca pohon (ozubená časť 20a). Preto sa môže
zjednodušiť konštrukcia pohon privádzajúceho mechanizmu v nádobe privádzajúcej
vývojku. Okrem toho pomocou jediného mechanizmu privádzajúceho pohon (hnacie
ozubené koleso 300) umiestneného v zariadení doplňujúcom vývojku hnacia sila
pôsobí na nádobu privádzajúcu vývojku, a preto možno zjednodušiť hnací
mechanizmus pre zariadenie doplňujúce vývojku. Ďalej možno využiť jednoduchý a
ľahký mechanizmus umiestňujúci nádobu privádzajúcu vývojku voči zariadeniu
doplňujúcemu vývojku.

[0338]

Pri štruktúre podľa príkladu, rotačná sila na otáčanie privádzacej časti prijímanej zo
zariadenia doplňujúceho vývojku konvertuje mechanizmus konvertujúci pohon
nádoby privádzajúcej vývojku, pomocou ktorej sa čerpacia časť môže náležite
pohybovať vratne. Inými slovami, v systéme v ktorom nádoba privádzajúca vývojku
prijíma vratnú silu z zariadenia doplňujúceho vývojku, je poskynutý náležitý pohon
čerpacej časti.

(Uskutočnenie 6)
[0339]

Odkazujúc na obrázok 43 (časti (a) a (b)) opíšeme konštrukcie uskutočnenia 6. Časť
(a) obrázka 43 je schematicky perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu
vývojku a časť (b) obrázka 43 je schematický pohľad v reze zobrazujúci stav, v
ktorom sa čerpacia časť 20b rozťahuje. V tomto príklade sú rovnaké referenčné
čísla ako v uskutočnení 1 priradené prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v
tomto uskutočnení a vynecháva sa ich detailný opis.

[0340]

V tomto príklade mechanizmus konvertujúci pohon (vačkový mechanizmus) je
umiestnený spolu s čerpacou časťou 20b v polohe deliacej valcovú časť 20k
vzhľadom na smer osi otáčania nádoby 1 privádzajúcej vývojku, čo je významne
odlišné od uskutočnenia 1. Ostatné konštrukcie sú v podstate podobné
konštrukciám uskutočnenia 5.

[0341]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 43, v tomto príklade valcová časť 20k, ktorá
privádza pomocou otáčania vývojku ku výtlačnej časti 21h, obsahuje valcovú časť
20k1 a valcovú časť 20k2. Čerpacia časť 20b je umiestnená medzi valcovou časťou
20k1 a valcovou časťou 20k2.

[0342]

Vačková prírubová časť 15, ktorá funguje ako mechanizmus konvertujúci pohon, je
umiestnená v polohe, ktorá zodpovedá čerpacej časti 20b. Vnútorná plocha
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vačkovej prírubovej časti 15 je vybavená vačkovou drážkou 15a pokračujúcou cez
celý obvod. Na druhej strane, vonkajšia plocha valcovej časti 20k2 je vybavená
vačkovým výčnelkom 20d, ktorý funguje ako mechanizmus konvertujúci pohon a je
zaistená s vačkovou drážkou 15a.
[0343]

Zariadenie 8 doplňujúce vývojku je vybavené časťou podobnou časti 11 regulujúcou
smer rotačného pohybu (obrázok 31) a táto časť ho pridržiava v podstate neotočne.
Ďalej, zariadenie 8 doplňujúce vývojku je vybavené časťou podobnou časti 30
regulujúcej smer osi otáčania (obrázok 31) a prírubovú časť 15 sa v podstate
pridržiava neotočne touto časťou.

[0344]

Preto keď sa privádza rotačná sila na ozubenú časť 20a, čerpacia časť 20b sa
pohybuje vratne spolu s valcovou časťou 20k2 v smeroch ω a γ.

[0345]

Ako je opísané vyššie, v tomto príklade nasávaciu operáciu a výtlačnú operáciu
môže uskutočňovať jediné čerpadlo, a preto možno zjednodušiť konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku. Nasávacou operáciou možno zabezpečiť
dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe privádzajúcej vývojku, a preto
možno vývojku účinne skypriť. Okrem toho taktiež v prípade keď čerpacia časť 20b
je umiestnená v polohe deliacej valcovú časť, čerpacia časť 20b sa môže
pohybovať vratne sem a tam pomocou rotačnej hnacej sily prijímanej zo zariadenia
8 doplňujúceho vývojku ako v uskutočnení vynálezu 5.

[0346]

Tu konštrukcia uskutočnenia 5, v ktorej je čerpacia časť 20b priamo spojená s
výtlačnou časťou 21h, je výhodná z hľadiska, že čerpanie čerpacej časti 20b možno
efektívne uplatňovať na vývojku uloženú vo výtlačnej časti 21h.

[0347]

Okrem toho toto uskutočnenie vynálezu vyžaduje dostatočnú vačkovú prírubovú
časť (mechanizmus konvertujúci pohon), ktoré musia byť pridržiavané v podstate
stabilne zariadením 8 doplňujúcim vývojku. Ďalej, táto uskutočnenie vyžaduje
dodatočný mechanizmus v zariadení 8 doplňujúcom vývojku na obmedzenie
pohybu vačkovej prírubovej časti 15 v smere osi otáčania valcovej časti 20k. Preto
vzhľadom na túto komplikáciu, konštrukcia podľa uskutočnenia 5 využívajúca
prírubovú časť 21 je výhodná.

[0348]

Je to preto, že v uskutočnení 5 prírubovú časť 21 podopiera zariadenie 8 doplňujúce
vývojku, aby poloha vypúšťacieho otvoru 21a bola v podstate nehybná, a jeden z
vačkových mechanizmov, ktoré tvoria mechanizmus konvertujúci pohon, je
umiestnený v prírubovej časti 21. Týmto spôsobom sa zjednodušil mechanizmus
konvertujúci pohon.

(Uskutočnenie 7)
[0349]

Odkazujúc na obrázok 44 opíšeme konštrukcie uskutočnenia 7. V tomto príklade,
rovnaké referenčné číslice ako vo vyššie uvedených uskutočneniach, sú priradené
prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení, a preto sa
vynecháva detailný opis.

[0350]

Tento príklad je významne odlišný od uskutočnenia 5 v tom, že mechanizmus
konvertujúci pohon (vačkový mechanizmus) je umiestnený na konci proti toku od
nádoby 1 privádzajúcej vývojku vzhľadom na smer privádzania vývojky a v tom, že
vývojka vo valcovej časti 20k sa privádza pomocou miešacieho prvku 20m. Ostatné
konštrukcie sú v podstate podobné konštrukciám uskutočnenia 5.

[0351]

Ako je zobrazené na obrázku 44 v tomto príklade, miešací prvok 20m je umiestnený
vo valcovej časti 20k ako privádzacej časti a otáča sa voči valcovej časti 20k.
Miešací prvok 20m sa otáča otočnou silou prijímanou ozubenou časťou 20a voči
valcovej časti 20k neotočne pripevnenej k zariadeniu 8 doplňujúcemu vývojku,
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pomocou ktorého sa vývojka privádza v smere osi otáčania ku vypúšťaciemu otvoru
21h, pričom sa mieša. Konkrétnejšie, miešací prvok 20m je vybavený hriadeľom
a podávacou lopatkou pripevnenou o hriadeľ.
[0352]

V tomto príklade, ozubená časť 20a ako časť privádzajúca pohon je umiestnená na
jednej pozdĺžnej koncovej časti nádoby 1 privádzajúcej vývojku (pravá strana na
obrázku 24) a ozubená časť 20a je koaxiálne spojená s miešacím prvkom 20m.

[0353]

Okrem toho je dutá vačková prírubová časť 21i, ktorá je v jednom kuse s ozubenou
časťou 20a umiestnená na jednej pozdĺžnej koncovej časti nádoby privádzajúcej
vývojku (pravá strana na obrázku 44) tak, aby sa koaxiálne otáčala s ozubenou
časťou 20a. Vačková prírubová časť 21i je vybavená vačkovou drážkou 21b, ktorá
pokračuje po vnútornej ploche cez celý vnútorný obvod a vačková drážka 21b
zaberá do dvoch vačkových výčnelkov 20d umiestnených na vonkajšej ploche
valcovej časti 20k v podstate protiľahlých polohách.

[0354]

Jedna koncová časť (výtlačná časť 21h) valcovej časti 20k je pripevnená na
čerpaciu časť 20b a čerpacia časť 20b je pripevnená na jeho prírubovú časť 21 na
jednej koncovej časti (výtlačná časť 21h). Pripevnené sú metódou zvárania. Preto v
stave, keď je namontovaná na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, čerpacia časť 20b a
valcová časť 20k sú v podstate neotočné voči prírubovej časti 21.

[0355]

Taktiež v tomto príklade, podobne k uskutočneniu 5, keď sa nádoba 1 privádzajúca
vývojku montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, v prírubovej časti 21 (výtlačnej
časti 21h) bráni v pohybe v smere otáčania a v smere osi otáčania zariadenie 8
doplňujúce vývojku.

[0356]

Preto, keď sa privádza rotačná sila zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku do
ozubenej časti 20a, vačková prírubová časť 21i sa otáča spolu s miešacím prvkom
20m. V dôsledku toho vačkový výčnelok 20d poháňa vačková drážka 21b vačkovej
prírubovej časti 21i tak, že valcová časť 20k sa vratne pohybuje v smere osi
otáčania, aby rozťahovala a sťahovala čerpaciu časť 20b.

[0357]

Týmto spôsobom otáčaním miešacieho prvku 20m sa vývojka privádza do výtlačnej
časti 21h a vývojka vo výtlačnej časti 21h sa nakoniec vytlačí cez vypúšťací otvor
21a nasávaním a vytláčaním čerpacej časti 20b.

[0358]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0359]

Ako je opísané vyššie, taktiež v konštrukcii podľa tohto príkladu, podobne ako
uskutočnenie 5 a 6, ako rotačný chod miešacieho prvku 20m umiestneného vo
valcovej časti 20k tak vratný pohyb čerpacej časti 20b možno vykonávať pomocou
rotačnej sily prijímanej ozubenou časťou 20a zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.

[0360]

V prípade tohto príkladu namáhanie privádzané na vývojku v kroku privádzania
vývojky vo valcovej časti 20k má tendenciu byť relatívne veľké a hnací moment
otáčania je relatívne veľký a z tohto hľadiska sú výhodné konštrukcie uskutočnení 1
a 2.

(Uskutočnenie 8)
[0361]

Odkazujúc na obrázok 45 (časti (a) až (d)) opíšeme konštrukciu uskutočnenia 8.
Časť (a) obrázka 45 je schematicky perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu
vývojku, časť (b) je zväčšený pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a
časti (c) a (d) sú zväčšené perspektívne pohľady na vačkové časti. V tomto príklade
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rovnaké referenčné číslice ako vo vyššie uvedených uskutočneniach sú priradené
prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení, a preto sa
vynecháva detailný opis.
[0362]

Tento príklad je v podstate rovnaký ako uskutočnenie 5, s výnimkou, že čerpaciu
časť 20b robí neotočnou zariadenie 8 doplňujúce vývojku.

[0363]

V tomto príklade, ako je zobrazené v častiach (a) a (b) obrázka 45, je prenosová
časť 20f umiestnená medzi čerpacou časťou 20b a valcovou časťou 20k časti 20
zhromažďujúcej vývojku. Prenosová časť 20f je vybavená s dvomi vačkovými
výčnelkami 20d na svojej vonkajšej ploche v polohách v podstate protiľahlých voči
sebe a jej jeden koniec (výtlačná časť 21h) je pripojený a pripevnený na čerpaciu
časť 20b (zváraním).

[0364]

Ďalší koniec (výtlačná časť 21h) čerpacej časti 20b je pripevnený na prírubovú časť
21 (zváraním) a v stave, že je namontovaný na zariadenie 8 doplňujúce vývojku v
podstate neotočne.

[0365]

Tesniaci prvok 27 je stlačený medzi koncom výtlačnej časti 21h valcovej časti 20k a
prenosovou časťou 20f a valcová časť 20k je zjednotená tak, aby bola otočná voči
prenosovej časti 20f. Vonkajšia obvodová časť valcovej časti 20k je vybavená
časťou (výčnelkom) 20g prijímajúcou totačnú silu, aby prijala rotačnú silu z vačkovej
rozvodovej časti 7, ako bude opísané neskôr.

[0366]

Na druhej strane vačková rozvodová časť 7, ktorá je valcová, je umiestnená tak, aby
pokrývala vonkajšiu plochu prenosovej časti 20f. Vačková rozvodová časť 7 zaberá
do prírubovej časti 21 tak, že je v podstate nehybná (povolený je pohyb v hraniciach
vôle) a je otočná voči prírubovej časti 21.

[0367]

Ak oje zobrazené v časti (c) obrázka 45, vačková rozvodová časť 7 je vybavená
ozubenou časťou 7a ako pohon privádzajúcou časťou na prijímanie rotačnej sily zo
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a vačková drážka 7b zaberá do vačkového
výčnelku 20d. Okrem toho, ako je zobrazené v časti (d) obrázka 45, vačková
rozvodová časť 7 je vybavená s rotačnou zaberacou časťou (vybraním) 7c
zaberajúcou do časti 20g prijímajúcej rotáciu, aby sa otáčala spolu s valcovou
časťou 20k. Takto pomocou vyššie opísaného zaberacieho vzťahu, rotačnej
zaberajúcej časti (vybraniu) 7c sa umožňuje pohybovať relatívne voči časti 20g
prijímajúcej rotáciu v smere osi otáčania, avšak môže sa otáčať spolu v smere
rotačného pohybu.

[0368]

V tomto príklade opíšeme krok privádzania vývojky nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0369]

Keď ozubená časť 7a prijíma rotačnú silu z hnacieho ozubeného kolesa 300 zo
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a vačková rozvodová časť 7 sa otáča, vačková
rozvodová časť 7 sa otáča spolu s valcovou časťou 20k kvôli zaberaciemu vzťahu s
rotáciu prijímajúcou časťou 20g pomocou rotačnej zaberacej časti 7c. Takto rotačná
zaberacia časť 7c a rotáciu prijímajúca časť 20g fungujú na prenášanie rotačnej sily,
ktorú prijíma ozubená časť 7a zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku do valcovej
časti 20k (privádzacia časť 20c).

[0370]

Na druhej strane, podobne ako uskutočnenia 5 až 7, keď sa nádoba 1 privádzajúca
vývojku montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, prírubovú časť 21 nerotačne
podopiera zariadenie 8 doplňujúce vývojku, a preto čerpacia časť 20b a prenosová
časť 20f pripevnené na prírubovú časť 21 sú tiež neotočné. Okrem toho pohybu
prírubovej časti 21 v smere osi otáčania bráni zariadenie 8 doplňujúce vývojku.

[0371]

Preto, keď sa vačková rozvodová časť 7 otáča, nastáva funkcia vačky medzi
vačkovou drážkou 7b vačkovej rozvodovej časti 7 a vačkovým výčnelkom 20d
prenosovej časti 20f. Takto rotačná sila, privádzaná do ozubenej časti 7a zo
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa konvertuje na vratný pohyb sily prenosovej
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časti 20f a valcovej časti 20k v smere osi otáčania časti zhromažďujúcej vývojku 2.
V dôsledku toho čerpacia časť 20b, ktorá je pripevnená na prírubovú časť 21 v
jednej koncovej polohe (ľavá strana v časti (b) obrázka 45) vzhľadom na smer
vratného pohybu sa rozťahuje a sťahuje pri interakcii s vratným pohybom
prenosovej časti 20f a valcovej časti 20k, čím sa uskutočňuje čerpanie.
[0372]

Týmto spôsobom sa pri otáčaní valcovej časti 20k vývojku privádza do výtlačnej
časti 21h privádzacia časť 20c a vývojka vo výtlačnej časti 21h sa nakoniec vytláča
cez vypúšťací otvor 21a nasávaním a vytláčaním čerpacej časti 20b.

[0373]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0374]

Navyše v tomto príklade, rotačná sila prijímaná zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku sa prenáša a konvertuje súčasne na silové otáčanie valcovej časti 20k a na
silový vratný pohyb (rozťahovanie a sťahovanie) čerpacej časti 20b v smere osi
otáčania.

[0375]

Preto taktiež v tomto príklade, podobne ako uskutočnenia 5 až 7, otočnou silou
prijímanou zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku možno uskutočňovať jednak
otáčanie valcovej časti 20k (privádzacia časť 20c), tak vratný pohyb čerpacej časti
20b.

(Uskutočnenie 9)
[0376]

Odkazujúc na časti (a) a (b) obrázka 46 opíšeme uskutočnenie 9. Časť (a) obrázka
46 je schematicky perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a časť
(b) je zväčšený pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku. V tomto príklade
sú rovnaké referenčné čísla ako vo vyššie uvedených uskutočneniach priradené
prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení, a preto sa
vynecháva detailný opis.

[0377]

Tento príklad sa významne líši od uskutočnenia 5 v tom, že rotačná sila, prijímaná z
hnacieho mechanizmu 300 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa konvertuje na
vratnú silu pre vratný pohyb čerpacej časti 20b a potom sa vratná sila konvertuje na
rotačnú silu, ktorou sa otáča valcová časť 20k.

[0378]

V tomto príklade, ako je zobrazené v časti (b) obrázka 46, prenosová časť 20f je
umiestnená medzi čerpacou časťou 20b a valcovou časťou 20k. Prenosová časť 20f
obsahuje dva vačkové výčnelky 20d v podstate v protiľahlých polohách a jedna jej
strana (výtlačná časť 21h) je pripojená a pripevnená na čerpaciu časť 20b zváraním.

[0379]

Druhý koniec (výtlačná časť 21h) čerpacej časti 20b je pripevnený na prírubovú časť
21 (zváraním) a v stave keď sa montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku je v
podstate neotočná.

[0380]

Medzi jednou koncovou časťou valcovej časti 20k a prenosovou časťou 20f je
stlačený tesniaci prvok 27 a valcová časť 20k je zjednotená tak, že je otočná voči
prenosovej časti 20f. Vonkajšia obvodová časť valcovej časti 20k je vybavená dvomi
vačkovými výčnelkami 20i v podstate v protiľahlých polohách.

[0381]

Na druhej strane valcová vačková rozvodová časť 7 je umiestnená tak, aby
pokrývala vonkajšiu plochu čerpacej časti 20b a prenosovej časti 20f. Vačková
rozvodová časť 7 zaberá tak, že nie je otočná voči prírubovej časti 21 v smere osi
otáčania valcovej časti 20k, ale je otočná voči nej. Vačková rozvodová časť 7 je
vybavená ozubenou časťou 7a ako časťou, ktorá privádza pohon pre prijímanie
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rotačnej sily zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku a vačková drážka 7b zaberá do
vačkového výčnelku 20d.
[0382]

Ďalej je umiestnená vačková prírubová časť 15 pokrývajúca vonkajšiu plochu
prenosovej časti 20f a valcovej časti 20k. Keď sa nádoba 1 privádzajúca vývojku
montuje do montážnej časti 8f zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, vačková
prírubová časť 15 je v podstate nepohyblivá. Vačková prírubová časť 15 je
vybavená vačkovým výčnelkom 20i a vačkovou drážkou 15a.

[0383]

V tomto príklade opíšeme krok privádzania vývojky.

[0384]

Ozubená časť 7a prijíma rotačnú silu z hnacieho ozubeného kolesa 300 zariadenia
8 doplňujúceho vývojku, pomocou ktorej sa otáča vačková rozvodová časť 7.
Potom, pretože čerpacia časť 20b a prenosová časť 20f pridržiava neotočne
prírubová časť 21, vznikne vačková funkcia medzi vačkovou drážkou 7b vačkovej
rozvodovej časti 7 a vačkovým výčnelkom 20d prenosovej časti 20f.

[0385]

Konkrétnejšie, rotačná sila privádzaná do ozubenej časti 7a zo zariadenia 8
doplňujúceho vývojku sa konvertuje na silový vratný pohyb prenosovej časti 20f v
smere osi otáčania valcovej časti 20k. V dôsledku toho čerpacia časť 20b, ktorá je
pripevnená na prírubovú časť 21 na jednom konci vzhľadom na smer vratného
pohybu (ľavá strana časti (b) obrázka 46) sa rozťahuje a sťahuje vo vzájomnom
vzťahu s vratným pohybom prenosovej časti 20f, čím sa uskutočňuje čerpanie.

[0386]

Keď prenosová časť 20f vykonáva vratný pohyb, funkcia vačky pracuje medzi
vačkovou drážkou 15a vačkovej prírubovej časti 15 a vačkovým výčnelkom 20i, čím
sa sila v smere osi otáčania konvertuje na silu v smere rotačného pohybu a sila sa
prenáša na valcovú časť 20k. V dôsledku toho valcová časť 20k (privádzacia časť
20c) sa otáča. Týmto spôsobom otáčaním valcovej časti 20k vývojku privádza do
výtlačnej časti 21h privádzacia časť 20c a vývojka vo výtlačnej časti 21h sa
nakoniec vytlačí cez vypúšťací otvor 21a nasávaním a vytláčan ím čerpacej časti
20b.

[0387]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0388]

Okrem toho v tomto príklade, rotačná sila prijatá zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku sa konvertuje na silu vratne pohybujúcu čerpacou časťou 20b v smere osi
otáčania (rozťahovacia a sťahovacia operácia) a potom sa sila konvertuje na silové
otáčanie valcovej časti 20k a prenáša sa.

[0389]

Preto taktiež v tomto príklade, podobne ako v uskutočneniach 5 až 8, rotačnou silou
prijatou zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku možno uskutočniť ako otáčanie
valcovej časti 20k (privádzacia časť 20c) tak vratný pohyb čerpacej časti 20b.

[0390]

Avšak v tomto príklade rotačná sila privádzaná zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku sa konvertuje na vratnú silu a potom sa konvertuje na silu v smere
rotačného pohybu s výsledkom komplikovanej konštrukcie mechanizmu
konvertujúceho pohon, a preto uskutočnenia 5 až 8, v ktorých je zbytočná spätná
konverzia, sú výhodné.

(Uskutočnenie 10)
[0391]

Odkazujúc na časti (a) a 40b) obrázka 47 a časti (a) až (d) obrázka 48 opíšeme
uskutočnenie 10. Časť (a) obrázka 47 je schematicky perspektívny pohľad na
nádobu privádzajúcu vývojku, časť (2) je zväčšený pohľad v reze na nádobu 1
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privádzajúcu vývojku a časti (a) až (d) obrázka 48 sú zväčšené pohľady na
mechanizmus konvertujúci pohon. V častiach (a) až (d) obrázka 48 je zobrazený
ozubený veniec 60 a rotačná zaberacia časť 8b ako vždy zaujímajúce horné polohy
pre lepšie zobrazenie ich fungovania. V tomto príklade sú rovnaké referenčné čísla
ako vo vyššie uvedených uskutočneniach priradené prvkom, ktoré majú
zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení a preto sa vynecháva detailný opis.
[0392]

V tomto príklade mechanizmus konvertujúci pohon využíva kužeľové ozubené
koleso na rozdiel od vyššie uvedených príkladov.

[0393]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 47, prenosová časť 20f je umiestnená medzi
čerpacou časťou 20b a valcovou časťou 20k. Prenosová časť 20f je vybavená
zaberacím výčnelkom 20h zaberajúcim do spájacej časti 62, ktorá bude popísaná
neskôr.

[0394]

Ďalší koniec (výtlačná časť 21h) čerpacej časti 20b je pripevnený na prírubovú časť
21 (zváraním) a v stave, keď sa montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, je v
podstate neotočný.

[0395]

Tesniaci prvok 27 je stlačený medzi koncom výtlačnej časti 21h a valcovou časťou
20k a prenosová časť 20f a valcová časť 20k sú zjednotené tak, aby sa otáčali voči
prenosovej časti 20f. Vonkajšia obvodová časť valcovej časti 20k je vybavená
časťou (výčnelkom) 20g prijímajúcou rotáciu, aby prijala rotačnú silu z ozubeného
venca 60, ktorý bude opísaný neskôr.

[0396]

Na druhej strane valcový ozubený veniec 60 je umiestnený tak, aby pokrýval
vonkajšiu plochu valcovej časti 20k. Ozubený veniec 60 je otočný voči prírubovej
časti 21.

[0397]

Ako je zobrazené v častiach (a) a (b) obrázka 47, ozubený veniec 60 obsahuje
ozubenú časť 60a na prenos rotačnej sily na kužeľové ozubené koleso 61, ktoré
bude opísané neskôr, a do rotačnej zaberacej časti (vybraniu) 60b pre zaberanie do
rotáciu prijímajúcej časti 20g, aby sa otáčali spolu s valcovou časťou 20k. Pomocou
vyššie opísaného vzťahu zaberania sa rotačnej zaberacej časti (vybraniu) 60b
dovoľuje pohybovať sa voči časti 20g prijímajúcej rotáciu v smere osi otáčania,
avšak môže sa otáčať spolu v smere rotačného pohybu.

[0398]

Na vonkajšej ploche prírubovej časti 21 je umiestnené kužeľové ozubené koleso 61
tak, aby bolo otočné voči prírubovej časti 21. Ďalej kužeľové ozubené koleso 61 a
zaberací výčnelok 20h spája spojovacia časť 62.

[0399]

Opíšeme krok privádzania vývojky nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0400]

Keď sa valcová časť 20k otáča pomocou ozubenej časti 20a časti 20
zhromažďujúcej vývojku, ktorá prijíma rotačnú silu z hnacieho ozubeného kolesa
300 zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, ozubený veniec 60 sa otáča spolu s
valcovou časťou 20k, pretože valcová časť 20k zaberá do ozubeného venca 60
pomocou prijímacej časti 20g. Takto rotáciu prijímajúca časť 20g a rotačná
zaberacia časť 60b fungujú tak, aby prenášali rotačnú silu privádzanú zo zariadenia
8 doplňujúceho vývojku do ozubenej časti 20a do ozubeného venca 60.

[0401]

Na druhej strane, keď sa ozubený veniec 60 otáča, rotačná sila sa prenáša na
kužeľové ozubené koleso 61 z ozubenej časti 60a tak, že sa kužeľové ozubené
koleso 61 otáča. Otáčanie kužeľového ozubeného kolesa 61 sa konvertuje na
vratný pohyb zaberacieho výčnelku 20h cez spojovaciu časť 62, ako je to zobrazené
v častiach (a) až (d) obrázka 48. Týmto sa vratne pohybuje prenosová časť 20f,
ktorá má zaberací výčnelok 20h. V dôsledku toho sa čerapcia časť 20b rozťahuje a
sťahuje vo vzájomnom vzťahu s vratným pohybom prenosovej časti 20f, aby
uskutočnila čerpanie.
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[0402]

Týmto spôsobom pri otáčaní valcovej časti 20k vývojku privádza do výtlačnej časti
21h privádzacia časť 20c a vývojka vo výtlačnej časti 21h sa nakoniec vytlačí cez
vypúšťací otvor 21a nasávaním a vytláčaním z čerpacej časti 20b.

[0403]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0404]

Preto taktiež v tomto príklade, podobne ako uskutočnenia 5 až 9, pomocou rotačnej
sily prijatej zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku možno uskutočniť ako otáčanie
valcovej časti 20k (privádzacia časť 20c), tak vratný pohyb čerpacej časti 20b.

[0405]

V prípade mechanizmu konvertujúceho pohon, ktorý využíva kužeľové ozubené
koleso, sa počet častí zvyšuje, a preto je konštrukcia uskutočnení 5 až 9 výhodná.

(Uskutočnenie 11)
[0406]

Odkazujúc na obrázok 49 (časti (a) až (c)) opíšeme konštrukciu uskutočnenia 11.
Časť (a) obrázka 49 je zväčšený perspektívny pohľad na mechanizmus konvertujúci
pohon a časti (b) a (c) sú jeho zväčšené pohľady videné zvrchu. V tomto príklade sú
rovnaké referenčné čísla, ako vo vyššie uvedených uskutočneniach, priradené
prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení, a preto sa
vynecháva detailný opis. V častiach (b) a (c) obrázka 49 sú ozubený veniec 60 a
otočná zaberajúca časť 60b schematicky zobrazené, ako by boli navrchu, kvôli
výhodnosti zobrazenia operácie.

[0407]

V tomto uskutočnení, mechanizmus konvertujúci pohon obsahuje magnet
(prostriedok generujúci magnetické pole), čo je významne odlišné od uskutočnení
vynálezu.

[0408]

Ako je zobrazené na obrázku 49 (obrázku 48, ak je nevyhnutné), kužeľové ozubené
koleso 61 je vybavené s magnetom pravouhlého rovnobežnostenného tvaru, a
zaberací výčnelok 20h prenosovej časti 20f je vybavený tyčkovým magnetom 64,
ktorý má magnetický pól nasmerovaný na magnet 63. Magnet 63 pravouhlého
rovnobežnostenného tvaru má severný (N) pól na svojom jednom pozdĺžnom konci
a južný (S) pól na druhom konci a jeho orientácia sa mení s otáčaním kužeľového
ozubeného kolesa 61. Tyčkový magnet 64 má južný (S) pól na jednom pozdĺžnom
konci v susedstve vonkajška nádoby a severný (N) pól na druhom konci a je
pohyblivý v smere osi otáčania. Magnet 64 nie je otočný pozdĺž predĺženej vodiacej
drážky vytvorenej na vonkajšej obvodovej ploche prírubovej časti 21.

[0409]

Pri tejto konštrukcii, keď sa magnet 63 otáča otáčaním kužeľového ozubeného
kolesa 61, magnetický pól orientovaný k magnetu sa vymieňa, a preto sa striedavo
opakuje priťahovanie a odpudzovanie medzi magnetom 63 a magnetom 64. V
dôsledku toho sa čerpacia časť 20b, pripevnená na prenosovú časť 20f, vratne
pohybuje v smere osi otáčania.

[0410]

Ako je opísané vyššie, v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto sa vývojka môže účinne skypriť.

[0411]

Ako je opísané vyššie, podobne ako uskutočnenia vynálezu 5 až 10, v tomto
uskutočnení vynálezu rotačnú operáciu privádzacej časti 20c (valcovej časti 20k) a
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vratného pohybu čerpacej časti 20b uskutočňuje rotačná sila prijímaná od
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku.
[0412]

V tomto príklade kužeľové ozubené koleso 61 je vybavené magnetom, avšak toto
nie je nevyhnutné a dá sa uplatniť iný spôsob použitia magnetickej sily
(magnetického poľa).

[0413]

Z hľadiska určitosti konverzie pohonu sú výhodné uskutočnenia 5 až 10. V prípade,
že vývojka zhromaždená v nádobe 1 privádzajúcej vývojku je magnetická vývojka
(jednozložkový magnetický toner, dvojzložkový magnetický nosič) je náchylnosť, že
vývojka uviazne na vnútornej stene nádoby v susedstve magnetu. Potom množstvo
vývojky, ktoré zostáva v nádobe 1 privádzajúcej vývojku môže byť značné a z tohto
hľadiska sú výhodné konštrukcie uskutočnení 5 až 10.

(Uskutočnenie 12)
[0414]

Odkazujúc na časti (a) a (b) obrázka 50 a častí (a) a (b) obrázka 51 opíšeme
uskutočnenie 12. Časť (a) obrázka 50 je schematický pohľad zobrazujúci vnútro
nádoby 1 privádzajúcej vývojku, časť (b) je pohľad v reze v stave, keď je čerpacia
časť 20b roztiahnutá na maximum v kroku privádzajúcom vývojku, časť (c) je pohľad
v reze na nádobu privádzajúcu vývojku v stave, keď je čerpacia časť 20b stlačená
na maximum v kroku privádzajúcom vývojku. Časť (a) obrázka 51 je schematický
pohľad zobrazujúci vnútro nádoby 1 privádzajúcej vývojku a časť (b) je perspektívny
pohľad na zadnú koncovú časť valcovej časti 20k. V tomto príklade sú rovnaké
referenčné čísla ako v uskutočneniach priradené prvkom, ktoré majú zodpovedajúce
funkcie v tomto uskutočnení, a preto sa vynecháva detailný opis.

[0415]

Táto uskutočnenie je významne odlišné od konštrukcií vyššie popísaných
uskutočnení v tom, že čerpacia časť 20b je umiestnená v prednej koncovej časti
nádoby 1 privádzajúcej vývojku a v tom, že čerpacia časť 20b nemá funkciu
prenášať rotačnú silu privádzanú z hnacieho ozubeného kolesa 300 do valcovej
časti 20k. Konkrétnejšie, čerpacia časť 20b je umiestnená mimo pohon
konvertujúcej dráhy mechanizmu konvertujúceho pohon, čiže mimo dráhy
prenášajúcej pohon pokračujúcej zo spojky 20a (časť (b) obrázka 51) prijímajúcej
rotačnú silu z hnacieho ozubeného kolesa 300 na vačkovú drážku 20n.

[0416]

Táto konštrukcia sa využíva pri zvážení skutočnosti, že spolu s konštrukciou podľa
uskutočnenia 5 potom, čo sa rotačná sila, privedená z hnacieho ozubeného kolesa
300 prenesie do valcovej časti 20k cez čerpaciu časť 20b, konvertuje sa na vratnú
silu, a preto čerpacia časť 20b prijíma smer rotačného pohybu vždy v kroku
privádzania vývojky. Preto existuje náchylnosť, že v kroku privádzania vývojky sa
čerpacia časť 20b skrúti v smere rotačného pohybu, čo vedie k zhoršeniu funkcie
čerpadla. Toto opíšeme detailne.

[0417]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 50, otvorová časť jednej koncovej časti
(výtlačná časť 21h) čerpacej časti 20b je pripevnená na prírubovú časť 21
(zváraním) a keď sa nádoba montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku, čerpacia
časť 20b je v podstate neotočná spolu s prírubovou časťou 21.

[0418]

Na druhej strane vačková prírubová časť 15 je umiestnená tak, že pokrýva
vonkajšiu plochu prírubovej časti 21 a/alebo valcovej časti 20k a vačková prírubová
časť 15 funguje ako mechanizmus konvertujúci pohon. Ako je zobrazené na
obrázku 50, vnútorná plocha vačkovej prírubovej časti 15 je vybavená dvomi
vačkovými výčnelkami 15a v protiľahlých polohách. Okrem toho vačková prírubová
časť 15 je pripevnená na zatvorenú stranu (oproti výtlačnej časti 21h) čerpacej časti
20b.
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[0419]

Na druhej strane, vonkajšia plocha valcovej časti 20k je vybavená vačkovou
drážkou 20n fungujúcou ako mechanizmus konvertujúci pohon, pričom vačková
drážka 20n pokračuje po celom obvode a vačkový výčnelok 15a zaberá do vačkovej
drážky 20n.

[0420]

Ďalej, v tomto uskutočnení vynálezu, na rozdiel od uskutočnenia 5, ako je to
zobrazené v časti (b) obrázka 51, jedno čelo valcovej časti 20k (protiprúdna strana
vzhľadom na smer privádzania vývojky) je vybavená nekruhovou (v tomto príklade
pravouhlou) spojkou samcom 20a, ktorá funguje ako pohon privádzajúca časť. Na
druhej strane, zariadenie 8 doplňujúce vývojku obsahuje nekruhovú (pravouhlú)
spojku samicu pre hnacie spojenie so spojkou samcom 20a na privádzanie rotačnej
sily. Spojka samica je podobne ako v uskutočnení 5 poháňaná hnacím motorom
500.

[0421]

Navyše, prírubovej časti 21 bráni, podobne ako v uskutočnení 5, pohybovať sa v
smere osi otáčania a v smere rotačného pohybu zariadenie 8 doplňujúce vývojku.
Na druhej strane valcová časť 20k je spojená s prírubovou časťou 21 cez tesniacu
časť 27 a valcová časť 20k je otočná voči prírubovej časti 21. Tesniaca časť 27 je
tesnenie klzného typu, ktoré bráni vstupovaniu a vystupovaniu uniknutého vzduchu
(vývojky) medzi valcovou časťou 20k a prírubovou časťou 21 v rozsahu, ktorý nemá
vplyv na prívod vývojky pomocou čerpacej časti 20b a ktorý dovoľuje otáčanie
valcovej časti 20k.

[0422]

Opíšeme krok privádzania vývojky nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0423]

Nádoba 1 privádzajúca vývojku sa montuje na zariadenie 8 doplňujúce vývojku a
potom valcová časť 20k prijíma rotačnú silu zo spojky samice zo zariadenia 8
doplňujúceho vývojku, pomocou ktorej sa otáča vačková drážka 20n.

[0424]

Preto vačková prírubová časť 15 sa vratne pohybuje v smere osi otáčania voči
prírubovej časti 21 a valcová časť 20k pomocou vačkového výčnelku 15a zaberá do
vačkovej drážky 20n, pričom valcovej časti 20k a prírubovej časti 21 bráni v pohybe
v smere osi otáčania zariadenie 8 doplňujúce vývojku.

[0425]

Pretože vačková prírubová časť 15 a čerpacia časť 20b sú navzájom nehybné,
čerpacia časť 20b sa vratne pohybuje spolu s vačkovou prírubovou časťou 15 (smer
ω a smer γ). V dôsledku toho, ako je zobrazené v častiach (b) a (c) obrázka 50, sa
čerpacia časť 20b rozťahuje a sťahuje vo vzájomnom vzťahu s vratným pohybom
vačkovej prírubovej časti 15, čím uskutočňuje čerpanie.

[0426]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto sa vývojka môže účinne skypriť.

[0427]

Navyše taktiež v tomto príklade, podobne ako vo vyššie opísaných uskutočneniach
5 až 11, rotačná sila prijatá zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa konvertuje na
silu ovládajúcu čerpaciu časť 20b v nádobe 1 privádzajúcej vývojku tak, že čerpacia
časť 20b môže správne fungovať.

[0428]

Okrem toho rotačná sila prijatá zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa konvertuje
na vratnú silu bez použitia čerpacej časti 20b, čím sa čerpacej časti 20b bráni, aby
sa poškodila v dôsledku torzie v smere rotačného pohybu. Preto je zbytočné
zvyšovať pevnosť čerpacej časti 20b a hrúbka čerpacej časti 20b môže byť malá a
jej materiál môže byť lacný.

[0429]

Ďalej, v konštrukcii podľa tohto príkladu čerpacia časť 20b nie je umiestnená medzi
výtlačnou časťou 21h a valcovou časťou 20k ako v uskutočneniach 5 až 11, ale je
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umiestnená v polohe mimo valcovej časti 20k výtlačnej časti 21h, a preto možno
znížiť množstvo vývojky zostávajúcej v nádobe 1 privádzajúcej vývojku .
[0430]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 51 je použiteľná alternatíva, že vnútorný
priestor čerpacej časti 20b sa nepoužíva ako priestor zhromažďujúci vývojku a filter
65 rozdeľuje čerpaciu časť 20b a výtlačnú časť 21h. Tu má filter vlastnosť, že
vzduch ľahko prechádza, ale toner v podstate neprechádza.

[0431]

Pri takejto konštrukcii, keď sa čerpacia časť 20b stlačí, vývojka v zapustenej časti
vlnovca nie je namáhaná. Avšak konštrukcia podľa častí (a) (c) obrázka 50 je
výhodná z hľadiska, že v kroku rozťahovania čerpacej časti 20b sa môže vytvoriť
dodatočný vývojku zhromažďujúci priestor, čiže sa zabezpečí dodatočný priestor,
cez ktorý sa môže vývojka pohybovať tak, že vývojka sa ľahko skyprí.

(Uskutočnenie 13)
[0432]

Odkazujúc na obrázok 52 (časti (a) až (c)) opíšeme konštrukciu uskutočnenia 13.
Časti (a) až (c) obrázka 52 sú zväčšené pohľady v reze na nádobu 1 privádzajúcu
vývojku. V častiach (a) až (c) obrázka 52 sú konštrukcie s výnimkou čerpadla v
podstate rovnaké ako konštrukcie zobrazené na obrázkoch 50 a 51 a preto sa
vynechá ich detailný opis.

[0433]

V tomto príklade čerpadlo nemá striedajúce sa vrcholové skladacie časti a údolné
skladacie časti, ale ide o membránové čerpadlo 12 schopné rozťahovať sa sťahovať
v podstate bez skladacej časti, ako je to zobrazené na obrázku 52.

[0434]

V tomto uskutočnení vynálezu je membránové čerpadlo 12 vyrobené z gumy, avšak
nie je nevyhnutná a dá sa použiť pružný materiál, ako je živicová fólia.

[0435]

Pri takejto konštrukcii, keď sa vačková prírubová časť 15 vratne pohybuje v smere
osi otáčania, membránové čerpadlo 12 sa vratne pohybuje spolu s vačkovou
prírubovou časťou 15. V dôsledku toho, ako je zobrazené v častiach (b) a (c)
obrázka 52, membránové čerpadlo 12 sa rozťahuje a sťahuje vzájomne spojené s
vratným pohybom vačkovej prírubovej časti 15 v smeroch ω a γ, čím uskutočňuje
čerpanie.

[0436]

Taktiež v tomto príklade môže nasávanie a vytláčanie uskutočňovať jediné čerpadlo,
a preto možno zjednodušiť konštrukciu vývojku vytláčajúceho mechanizmu. Ďalej
týmto nasávaním cez vypúšťací otvor možno zabezpečiť stav zníženého tlaku
(podtlak) vo vnútri nádoby privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku správne
skypriť.

[0437]

Taktiež v tomto uskutočnení vynálezu, podobne ako v uskutočneniach 5 až 12,
rotačná sila prijímaná zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa konvertuje na silu
účinnú ovládať čerpaciu časť 12 v nádobe 1 privádzajúcej vývojku, a preto možno
náležite ovládať čerpaciu časť 12.

(Uskutočnenie 14)
[0438]

Odkazujúc na obrázok 53 (častí (a) až (e)) opíšeme konštrukciu uskutočnenia 14.
Časť (a) obrázka 53 je schematický perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu
vývojku, časť (b) je zväčšený pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a
časti (c) až (e) sú schematické zväčšené pohľady na mechanizmus konvertujúci
pohon. V tomto príklade rovnaké čísla ako vo vyššie uvedených uskutočneniach sú
priradené prvkom, ktoré majú zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení, a preto
sa vynecháva ich detailný opis.
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[0439]

V tomto príklade sa čerpacia časť vratne pohybuje v smere kolmom na smer osi
otáčania na rozdiel od vyššie uvedených uskutočnení vynálezu.

(Mechanizmus konvertujúci pohon)
[0440] V tomto príklade, ako je zobrazené v častiach (a) až (e) obrázka 53, na hornej časti
prírubovej časti 21, čiže výtlačnej časti 21h, je pripojená čerpacia časť 21f
vlnovcového typu. Okrem toho, na hornú koncovú časť čerpacej časti 21e je
lepením pripevnený vačkový výčnelok 21g, fungujúci ako časť konvertujúca pohon.
Na druhej strane, na jednom pozdĺžnom čele časti 20 zhromažďujúcej vývojku je
vytvorená vačková drážka 20e zaberateľná do vačkového výčnelku 21g a funguje
ako časť konvertujúca pohon.
[0441]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 53, časť zhromažďujúca vývojku 20 je
pripevnená tak, aby bola otočná voči výtlačnej časti 21h v stave, keď koniec
výtlačnej časti 21h stláča tesniaci prvok 27 umiestnený na vnútornej ploche
prírubovej časti 21.

[0442]

Taktiež v tomto príklade pri montáži nádoby 1 privádzajúcej vývojku, obe strany
výtlačnej časti 21h (protiľahlé čelá vzhľadom na smer kolmý na smer osi otáčania X)
podopiera zariadenie 8 doplňujúce vývojku. Preto počas privádzania vývojky sa
výtlačná časť 21h v podstate nedá otáčať.

[0443]

Okrem toho pri montáži nádoby 1 privádzajúcej vývojku, výčnelok 21j, umiestnený
na vonkajšej spodnej ploche výtlačnej časti 21h, je zablokovaný vybraním,
umiestneným v montážnej časti 8f. Preto počas privádzania vývojky výtlačná časť
21h je pripevnená tak, aby bola v podstate neotočná v smere osi otáčania.

[0444]

Tu konfigurácia vačkovej drážky 20e je eliptická konfigurácia, ako je zobrazené v
častiach (c) až (e) obrázka 53, a vačkový výčnelok 21g pohybujúci sa pozdĺž
vačkovej drážky 20e mení vzdialenosť od osi otáčania časti 20 zhromažďujúcej
vývojku (minimálna vzdialenosť v protiľahlom smere).

[0445]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 53, je tu umiestnená platňová priečka 32
a zabezpečuje privádzanie vývojky do výtlačnej časti 21h privádzanej špirálovým
výčnelkom (privádzacia časť) 20c z valcovej časti 20k. Priečka 32 delí časť časti 20
zhromažďujúcej vývojku v podstate na dve časti a je otočná spolu s časťou 20
zhromažďujúcou vývojku. Priečka 32 je vybavená so šikmým výčnelkom 32a
skloneným voči smeru osi otáčania nádoby 1 privádzajúcej vývojku. Šikmý výčnelok
32a je spojený s prítokovou časťou výtlačnej časti 21h.

[0446]

Preto vývojku privádzanú z privádzacej časti 20c naberá priečka 32 vo vzájomnom
vzťahu s otáčaním valcovej časti 20k. Potom pri ďalšom otočení valcovej časti 20k
sa vývojka gravitáciou skĺzne po povrchu priečky 32 a do výtlačnej časti 21h ju
privádza šikmý výčnelok 32a. Šikmý výčnelok 32a je umiestnený na každej strane
priečky 32 tak, že vývojka je privádzaná do výtlačnej časti 21h každú jednu polovicu
otáčky valcovej časti 20k.

(Krok privádzania vývojky)
[0447]

V tomto príklade opíšeme krok privádzania vývojky z nádoby 1 privádzajúcej
vývojku.

[0448]

Keď obsluha montuje nádobu 1 privádzajúcu vývojku do zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku, prírubovej časti (výtlačná časť 21h) bráni v pohybe v smere rotačného
pohybu a v smere osi otáčania zariadenie 8 doplňujúce vývojku. Okrem toho
čerpacia časť 21f a vačkový výčnelok 21g sú pripevnené na prírubovú časť 21 a tiež
sa im bráni v pohybe v smere rotačného pohybu a v smere osi otáčania.
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[0449]

A pomocou rotačnej sily, privádzanej z hnacieho ozubeného kolesa 300 (obrázky 32
a 33) do ozubenej časti 20a, sa otáča časť 20 zhromažďujúca vývojku, a preto sa
tiež otáča vačková drážka 20e. Na druhej strane, vačkový výčnelok 21g, ktorý je
pripevnený tak, aby bol neotočný, prijíma silu cez vačkovú drážku 20e tak, že
rotačná sila, privádzajúca do ozubenej časti 20a, sa konvertuje na silu vratne
pohybujúcu čerpacou časťou 21f v podstate vertikálne.

[0450]

Tu časť (d) obrázka 53 zobrazuje stav, v ktorom čerpacia časť 21f je najviac
roztiahnutá, čiže vačkový výčnelok 21g je v priesečníku medzi elipsou vačkovej
drážky 20e a hlavnou osou La (bod Y v časti (c) obrázka 53). Časť (e) obrázka 53
zobrazuje stav, v ktorom je čerpacia časť 21f najviac stiahnutá, čiže vačkový
výčnelok 21g je v priesečníku medzi medzi elipsou vačkovej drážky 20e a vedľajšou
osou Lb (bod Z v časti (c) obrázka 53).

[0451]

Stav podľa časti (d) obrázka 53 a stav podľa časti (e) obrázka 53 sa striedavo
opakujú vo vopred určenej dobe cyklu tak, že čerpacia časť 21f uskutočňuje
nasávanie a vytláčanie. Takto sa vývojka hladko vytláča.

[0452]

Pri takomto otáčaní valcovej časti 20k vývojku privádza do výtlačnej časti 21h
privádzacia časť 20c a šikmý výčnelok 32a a vývojka vo výtlačnej časti 21h sa
nakoniec vytlačí cez vypúšťací otvor 21a nasávaním a vytláčaním čerpacej časti
21f.

[0453]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0454]

Navyše, taktiež v tomto príklade, podobne ako uskutočnenia 5 až 13, pomocou
ozubenej časti 20e možno uskutočňovať prijímanie rotačnej sily zo zariadenia 8
doplňujúceho vývojku ako otáčania privádzacej časti 20c (valcová časť 20k), tak
vratného pohybu čerpacej časti 21f.

[0455]

Pretože v tomto príklade je čerpacia časť 21f umiestnená na vrchu výtlačnej časti
21h (v stave keď je nádoba 1 privádzajúca vývojku namontovaná na zariadenie 8
doplňujúce vývojku), množstvo vývojky, ktoré nevyhnutne zostáva v čerpacej časti
21f sa môže minimalizovať v porovnaní s uskutočnením 5.

[0456]

V tomto príklade, čerpacia časť 21f je vlnovcové čerpadlo, avšak možno ho nahradiť
membránovým čerpadlom popísaným v uskutočnení 13.

[0457]

V tomto príklade vačkový výčnelok 21g, ako pohon prenášajúca časť, je pripevnený
lepivým materiálom na hornú plochu čerpacej časti 21f, avšak vačkový výčnelok 21g
nie je nevyhnutne pripevnený na čerpaciu časť 21f. Napríklad dá sa použiť známe
spojenie karabínkou, alebo možno v kombinácii použiť okrúhly tyčkovitý vačkový
výčnelok 21g a čerpaciu časť 21f, ktorá má dieru spojiteľnú s vačkovým výčnelkom
21g. Táto konštrukcia može poskytnúť podobné výhodné účinky.

(Uskutočnenie 15)
[0458]

Odkazujúc na obrázky 54 a 56 opíšeme konštrukciu uskutočnenia 15. Časť (a)
obrázka 54 je schematicky perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu vývojku,
časť (b) je schematický perspektívny pohľad na prírubovú časť 21, časť (c) je
schematický perspektívny pohľad na valcovú časť 20k, časti (a) a (b) obrázka 55 sú
zväčšené pohľady v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a obrázok 56 je
schematický pohľad na čerpaciu časť 21f. V tomto príklade, rovnaké referenčné
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čísla ako vo vyššie uvedených uskutočneniach sú priradené prvkom, ktoré majú
zodpovedajúce funkcie v tomto uskutočnení a vynecháva sa ich detailný opis.
[0459]

V tomto príklade, rotačná sila sa konvertuje na silu pre dopredný chod čerpacej časti
21f bez konvertovania rotačnej sily na silu pre spätný chod čerpacej časti na rozdiel
od vyššie uvedených uskutočnení vynálezu.

[0460]

V tomto príklade, ako je zobrazené na obrázkoch 54 až 56, vlnovcová čerpacia časť
21f je umiestnená na boku prírubovej časti 21 v susedstve valcovej časti 20k.
Vonkajšia plocha valcovej časti 20k je vybavená ozubenou časťou 21a, ktorá
pokračuje po celom obvode. Na konci valcovej časti 20k v susedstve výtlačnej časti
21h v protiľahlých polohách sú umiestnené dva tlačné výčnelky 21 pre stláčanie
čerpacej časti 21f dosadaním na čerpaciu časť 21f pomocou otáčania valcovej časti
20k. Konfigurácia prítlačného výčnelku 21 na poprúdnej strane vzhľadom na smer
rotačného pohybu, je šikmá, aby postupne stláčala čerpaciu časť 21f, aby sa
zmenšil nárast pri dosadaní na čerpaciu časť 21f. Na druhej strane, konfigurácia
tlačného výčnelku 201 na protiprúdnej strane vzhľadom na smer rotačného pohybu,
je plocha kolmá na čelo valcovej časti 20k, aby bola v podstate rovnobežná so
smerom osi otáčania valcovej časti 20k tak, že čerpacia časť 21f sa okamžite rozšíri
obnovením svojej pružnej sily.

[0461]

Podobne ako uskutočnenie 10, vnútro valcovej časti 20k je vybavené platňovou
priečkou 32 pre privádzanie vývojky podávanej špirálovým výčnelkom 20c do
výtlačnej časti 21h.

[0462]

V tomto príklade opíšeme krok privádzania vývojky z nádoby 1 privádzajúcej
vývojku.

[0463]

Potom, čo sa nádoba 1 privádzajúca vývojku namontuje na zariadenie 8 doplňujúce
vývojku, valcovou časťou 20k, ktorá je vývojku zhromažďujúcou časťou 2, otáča
rotačná sila privádzaná z hnacieho ozubeného kolesa 300 do ozubenej časti 20a
tak, že sa tlačný výčnelok 21 otáča. Vtedy, keď tlačné výčnelky 21 dosadnú na
čerpaciu časť 21f, čerpacia časť 21f sa stlačí v smere šípky γ, ako je to zobrazené v
časti (a) obrázka 55 tak, že sa uskutoční vytláčanie.

[0464]

Na druhej strane, keď pokračuje otáčanie valcovej časti 20k, dokým sa neuvoľní
čerpacia časť 21f od tlačného výčnelku 21, čerpacia časť 21f sa rozťahuje v smere
šípky ω samoobnovovacou silou, ako je to zobrazené v časti (b) obrázka 55 tak, že
obnoví svoj pôvodný tvar, čím sa uskutočňuje nasávanie.

[0465]

Chody zobrazené na obrázku 55 sa opakujú striedavo, čím čerpacia časť 21f
uskutočňuje nasávanie a vytláčanie. Takto sa vývojka hladko vytláča.

[0466]

Pri otáčaní valcovou časťou 20k týmto spôsobom vývojku privádza do výtlačnej
časti 21h závitový výčnelok (privádzacia časť) 20c a šikmý výčnelok (privádzacia
časť) 32a (obrázok 53) tak, že vývojku vo výtlačnej časti 21h nakoniec vytlačí cez
vypúšťací otvor 21a vytláčanie čerpacej časti 21f.

[0467]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0468]

Okrem toho v tomto príklade, podobne ako v uskutočneniach 5 až 14, rotačná sila
prijímaná zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku môže uskutočniť ako rotačnú
operáciu nádoby 1 privádzajúcej vývojku, tak vratný pohyb čerpacej časti 21f.

[0469]

V tomto príklade, čerpaciu časť 21f stláča kontakt na tlačný výčnelok 201 a
rozťahuje samoobnovovacia sila čerpacej časti 21f, keď sa uvoľní od tlačného
výčnelku 21, avšak konštrukcia môže byť opačná.
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[0470]

Konkrétnejšie, keď sa čerpacej časti 21f dotkne tlačný výčnelok 21, sú zablokované
a pri otáčaní valcovej časti 25 sa čerpacia časť 21f nútene roztiahne. Pri ďalšom
otáčaní valcovej časti 20k sa čerpacia časť 21f uvoľní, čím čerpaciu časť 21f obnoví
do pôvodného tvaru samoobnovovacia sila (obnovovacia pružná sila). Takto sa
striedavo opakuje nasávanie a vytláčanie.

[0471]

V prípade tohto príkladu, na dlhú dobu samoobnovujúce napájanie čerpadla 21f
pravdepodobne zhorší opakovanie rozťahovania a sťahovania čerpacej časti 21f a z
tohto hľadiska sú výhodné konštrukcie foriem 5 až 14. Alebo využitím konštrukcie
na obrázku 56 možno zabrániť tejto pravdepodobnosti. Ako je zobrazené na
obrázku 56, prítlačná platňa 20q je pripevnená na čelo čerpacej časti 21f susediacej
s valcovou časťou 20k. Medzi vonkajšou plochou prírubovej časti 21 a prítlačnou
platňou 20q je umiestnená pružina 20r pracujúca ako poháňajúci prvok, ktorá
pokrýva čerpaciu časť 21f. Pri takejto konštrukcii možno pomôcť samoobnoveniu
čerpacej časti 21f v čase, keď sa uvoľní kontakt medzi prítlačným výčnelkom 201 a
čerpacou polohou, nasávaciu operáciu možno bezpochyby vykonať aj vdedu, keď
rozťahovanie a sťahovanie čerpacej časti 21f sa opakuje dlhú dobu.

[0472]

V tomto príklade, dva tlačné výčnelky 201, ktoré fungujú ako mechanizmus
konvertujúci pohon, sú umiestnené v protiľahlých polohách, avšak toto nie je
nevyhnutné, a ich počet môže byť napríklad 1 alebo 3. Okrem toho, namiesto
jedného tlačného výčnelku možno použiť nasledujúcu konštrukciu ako
mechanizmus konvertujúci pohon. Napríklad, konfigurácia čela oproti čerpacej časti
21f valcovej časti 20k nie je kolmá plocha voči osi otáčania valcovej časti 20k ako v
tomto príklade, ale je to plocha sklonená voči osi otáčania. V tomto prípade,
sklonená plocha pôsobí na čerpaciu časť, aby bola ekvivalentom tlačného výčnelku.
V ďalšej alternatíve, hriadeľ pokračuje od osi otáčania na čele valcovej časti 20k
oproti čerpacej časti 21f ku čerpacej časti 21f v smere osi otáčania, a je umiestnená
výkyvná platňa (kotúč) sklonená voči osi otáčania hriadeľa. V tomto prípade
výkyvná platňa pôsobí na čerpaciu časť 21f a preto je ekvivalentom tlačného
výčnelku.

(Uskutočnenie 16)
[0473]

Odkazujúc na obrázok 57 (časti (a) a (b)) opíšeme konštrukciu uskutočnenia 16.
Časti (a) a (b) obrázka 57 sú pohľady v reze schematicky zobrazujúce nádobu 1
privádzajúcu vývojku.

[0474]

V tomto príklade je umiestnená čerpacia časť 21f pri valcovej časti 20k a čerpacia
časť 21f sa otáča spolu s valcovou časťou 20k. Okrem toho, v tomto príklade je
čerpacia časť 21f vybavená závažím 20v, pomocou ktorého sa čerpacia časť 21f pri
otáčaní vratne pohybuje. Ďalšie konštrukcie tohto príkladu sú podobné konštrukciám
uskutočnenia 14 (obrázok 53) a vynechá sa detailný opis priradením rovnakých
referenčných čísel zodpovedajúcim prvkom.

[0475]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 57, valcová časť 20k, prírubová časť 21 a
čerpacia časť 21f fungujú ako vývojku zhromažďujúci priestor nádoby 1
privádzajúcej vývojku. Čerpacia časť 21f je pripojená na vonkajšiu obvodovú časť
valcovej časti 20k a chod čerpacej časti 21f pôsobí na valcovú časť 20k a výtlačnú
časť 21h.

[0476]

Opíšeme mechanizmus konvertujúci pohon podľa tohto príkladu.

[0477]

Jedno čelo valcovej časti 20k vzhľadom na smer osi otáčania je vybavené spojkou
(výčnelok pravouhlej konfigurácie) 20a, ktorá funguje ako pohon privádzajúca časť,
a spojka 20a prijíma rotačnú silu zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku. Na vrchu
jedného konca čerpacej časti 21f, vzhľadom na smer vratného pohybu, je
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pripevnené závažie 20v. V tomto príklade závažie funguje ako mechanizmus
konvertujúci pohon.
[0478]

Takto, pri integrálnom otáčaní valcovej časti 20k a čerpadla 21f, gravitácia závažia
20v čerpacia časť 21f sa sťahuje a rozťahuje smerom hore a dole.

[0479]

Konkrétnejšie, v stave podľa časti (a) obrázka 57 závažie zaujíma polohu vyššie než
čerpacia časť 21f a čerpaciu časť 21f sťahuje závažie 20v v smere gravitácie (biela
šípka). Vtedy sa vývojka vytláča cez vypúšťací otvor 21a (čierna šípka).

[0480]

Na druhej strane v stave podľa časti (b) obrázka 57 závažie zaujíma polohu nižšie
než čerpacia časť 21f a čerpaciu časť 21f rozťahuje závažie 20v v smere gravitácie
(biela šípka). Vtedy sa uskutočňuje nasávanie cez vypúšťací otvor 21a (čierna
šípka), pomocou ktorého sa kyprí vývojka.

[0481]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku), a preto
možno vývojku účinne skypriť.

[0482]

Preto v tomto príklade podobne ako v uskutočneniach 5 až 15, rotačná sila
prijímaná zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku môže uskutočniť ako rotačnú
operáciu nádoby 1 privádzacej vývojku, tak vratný pohyb čerpacej časti 21f.

[0483]

V prípade tohto príkladu sa čerpacia časť 21f otáča okolo valcovej časti 20k, a preto
je priestor montážnej časti 8f zariadenia 8 doplňujúceho vývojku veľký dôsledkom
zväčšovania zariadenia a z tohto hľadiska sú výhodné konštrukcie podľa
uskutočnenia 5 až 15.

(Uskutočnenie 17)
[0484]

Odkazujúc na obrázky 58 až 60 opíšeme konštrukciu uskutočnenia 17. Časť (a)
obrázka 58 je perspektívny pohľad na valcovú časť 20k a časť (b) je perspektívny
pohľad na prírubovú časť 21. Časti (a) a (b) obrázka 59 sú perspektívne pohľady v
čiastočnom reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a časť (a) zobrazuje stav, v
ktorom je rotačná clona otvorená a časť (b) zobrazuje stav, v ktorom je rotačná
clona zatvorená. Obrázok 60 je časový diagram zobrazujúci vzťah medzi
načasovaním chodu čerpadla 21f a načasovaním otvárania a zatvárania otočnej
clony. Na obrázku 60, sťahovanie je krok vytláčania čerpacej časti 21f, rozťahovanie
je krok nasávania čerpacej časti 21f.

[0485]

V tomto príklade je umiestnený mechanizmus na separovanie medzi výtlačnou
komorou 21h a valcovou časťou 20k počas rozťahovania a sťahovania čerpacej
časti 21f na rozdiel od vyššie uvedených uskutočnení. V tomto príklade je separácia
umiestnená medzi valcovou časťou 20k a výtlačnou časťou 21h tak, že zmena tlaku
sa vytvára selektívne vo výtlačnej časti 21h, keď sa mení objem čerpacej časti 21f
valcovej časti 20k a výtlačnej časti 21h. Vnútro výtlačnej časti 21h funguje ako časť
zhromažďujúca vývojku na prijímanie vývojky privádzanej z valcovej časti 20k, ako
opíšeme nižšie. Konštrukcia podľa tohto príkladu v iných pohľadoch je v podstate
rovnaká ako konštrukcia podľa uskutočnenia 14 (obrázok 53), a preto sa vynechá
ich opis priradením rovnakých referenčných čísiel zodpovedajúcim prvkom.

[0486]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 58,
funguje ako otočná clona. Konkrétnejšie,
časti 20k je vybavené spojovacím otvorom
časti 21 a je vybavené zatváracou časťou
tvar.

jedno pozdĺžne čelo valcovej časti 20k
uvedené jedno pozdĺžne čelo valcovej
20u na vytláčanie vývojky do prírubovej
20h. Spojovací otvor 20u má sektorový

- 58 -

[0487]

Na druhej strane, ako je zobrazené v časti (b) obrázka 58, prírubová časť 21 je
vybavená spojovacím otvorom 21k na prijímanie vývojky z valcovej časti 20k.
Spojovací otvor 21k má konfiguráciu sektorového tvaru podobnú spojovaciemu
otvoru 20u a inú časť, ktorá je zatvorená, aby zabezpečila zatváraciu časť 21m.

[0488]

Časti (a) a (b) obrázka 59 zobrazujú stav, v ktorom sa zmontovala valcová časť 20k
zobrazená v časti (a) obrázka 58 a prírubová časť 21 zobrazená v časti (b) obrázka
58. Spojovací otvor 20u a vonkajšia plocha spojovacieho otvoru 21k sú navzájom
spojené tak, aby stláčali tesniaci prvok 27 a valcová časť 20k je otočná voči
nehybnej prírubovej časti 21.

[0489]

Pri takejto konštrukcii, keď sa valcová časť 20k otáča relatívne rotačnou silou
prijímanou ozubenou časťou 20a, sa striedavo prepína vzťah medzi valcovou
časťou 20k a prírubovou časťou 21 medzi stavom komunikácie a nepriechodným
pokračujúcim stavom.

[0490]

Takto pri otáčaní valcovej časti 20k spojovací otvor 20u valcovej časti 20k sa zoradí
so spojovacím otvorom 21k prírubovej časti 21 (časť (a) obrázka 59). Pri ďalšom
otáčaní valcovej časti 20k spojovací otvor 20u valcovej časti 20k prestane byť
zoradený so spojovacím otvorom 21k prírubovej časti 21 tak, že situácia sa prepne
do nespojovacieho stavu (časť (b) obrázka 59), v ktorom je prírubová časť 21
oddelená, aby v podstate utesnila prírubovú časť 21.

[0491]

Takýto oddeľovací mechanizmus (otočná clona) na oddeľovanie výtlačnej časti 21h,
prenajmenšom pri rozťahovaní a sťahovaní čerpacej časti 21f, je zabezpečený z
nasledujúcich dôvodov.

[0492]

Vytláčanie vývojky z nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa uskutočňuje zvýšením
vnútorného tlaku v nádobe 1 privádzajúcej vývojku na tlak vyšší než je okolitý tlak
stiahnutím čerpacej časti 21f. Preto ak nie je zabezpečený oddeľovací
mechanizmus ako vo vyššie uvedených uskutočneniach 5 až 15, priestor v ktorom
sa mení vnútorný tlak nie je vymedzený na vnútorný priestor prírubovej časti 21, ale
zahŕňa vnútorný priestor valcovej časti 20k, a preto veľkosť objemovej zmeny
čerpacej časti 21f musí byť rýchla.

[0493]

Toto je kvôli tomu, že pomer objemu vnútorného priestoru nádoby 1 privádzajúcej
vývojku bezprostredne potom, čo sa čerpacia časť 21f stiahla po svoj koniec voči
objemu vnútorného priestoru nádoby 1 privádzajúcej vývojku, bezprostredne
predtým, čo čerpacia časť 21f začala sťahovanie, je ovplyvňovaný vnútorný tlakom.

[0494]

Avšak keď sa poskytne deliaci mechanizmus, nie je pohyb vzduchu z prírubovej
časti 21 do valcovej časti 20k, a preto stačí zmeniť tlak vnútorného priestoru
prírubovej časti 21. Takto za podmienky rovnakej hodnoty vnútorného tlaku veľkosť
objemovej zmeny čerpacej časti 21f môže byť menšia, keď je pôvodný objem
vnútorného priestoru menší.

[0495]

V tomto príklade špecifickejšie, objem výtlačnej časti 21h oddelený otočnou clonou,
je 40 cm3 a objemová zmena čerpacej časti 21f (vzdialenosť vratného pohybu) je 2
cm3 (v uskutočnení 5 je to 15 cm3). Dokonca pri takejto malej objemovej zmene
možno uskutočniť prívod vývojky nasávaním a vytláčaním podobne ako v
uskutočnení 5.

[0496]

Ako je opísané vyššie, v tomto príklade v porovnaní s konštrukciou uskutočnení 5 až
16, možno minimalizovať veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 21f. V dôsledku
toho možno zmenšiť čerpaciu časť 21f. Navyše možno zmenšiť vzdialenosť, po
ktorej sa vratne pohybuje čerpacia časť 21f (veľkosť objemovej zmeny).
Zabezpečenie takéhoto deliaceho mechanizmu je zvlášť účinné v prípade, že objem
valcovej časti 20k je veľký, aby sa zväčšilo naplnené množstvo vývojky v nádobe 1
privádzajúcej vývojku.
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[0497]

V tomto príklade opíšeme kroky privádzania vývojky.

[0498]

V stave keď sa nádoba 1 privádzajúca vývojku montuje na zariadenie 8 doplňujúce
vývojku a prírubová časť 21 sa pripevní, privádza sa pohon z ozubenej časti 20a z
hnacieho ozubeného kolesa 300, pomocou ktorého sa otáča valcová časť 20k a
otáča sa vačková drážka 20e. Na druhej strane, vačkovým výčnelkom 21g
pripevneným na čerpaciu časť 21f neotočne nesenú zariadením 8 doplňujúcim
vývojku s prírubovou časťou 21 pohybuje vačková drážka 20e. Preto pri otáčaní
valcovej časti 20k sa čerpacia časť 21f vratne pohybuje smerom hore a dole.

[0499]

Odkazujúc na obrázok 60 opíšeme načasovanie čerpania (nasávanie a vytláčanie
čerpacej časti 21f) a načasovanie otvárania a zatvárania otočnej clony v takejto
konštrukcii. Obrázok 60 je časový diagram, keď sa valcová časť 20k otočí o celú
otáčku. Na obrázku 60 stiahnutie znamená sťahovanie čerpacej časti (vytláčanie
čerpacej časti), rozťahovanie znamená rozťahovanie čerpacej časti (nasávanie
čerpacou časťou) a zvyšok znamená nefungovanie čerpacej časti. Okrem toho
otváranie znamená otvorený stav otočnej clony a zatvorenie znamená zatvorený
stav otočnej clony.

[0500]

Ako je zobrazené na obrázku 60, keď spojovací otvor 21k a spojovací otvor 20u sú
navzájom zoradené, mechanizmus konvertujúci pohon konvertuje rotačnú silu
privádzanú do ozubenej časti 20a tak, že sa zastaví čerpanie čerpacej časti 21f.
Špecifickejšie, v tomto príklade je konštrukcia taká, že keď spojovací otvor 21k a
spojovací otvor 20u sú navzájom zoradené, vzdialenosť po polomere od osi
otáčania valcovej časti 20k po vačkovú drážku 20e je konštantná tak, že čerpacia
časť 21f nefunguje, dokonca keď sa otáča valcová časť 20k.

[0501]

Vtedy je otočná clona v otvorenej polohe, a preto sa vývojka privádza z valcovej
časti 20k do prírubovej časti 21. Konkrétnejšie, pri otočení valcovej časti 20k vývojku
naberie priečka 32 a potom sa skĺzne po šikmom výčnelku 32a gravitáciou tak, že
vývojka sa pohybuje cez spojovací otvor 20u a spojovací otvor 21k k prírube 21.

[0502]

Ako je zobrazené na obrázku 60, keď sa ustanoví nespojený stav, v ktorom
spojovací otvor 21k a spojovací otvor 20u nie sú zoradené, mechanizmus
konvertujúci pohon konvertuje rotačnú silu privádzanú do ozubenej časti 20b tak, že
sa uskutočňuje čerpanie čerpacej časti 21f.

[0503]

Takto pri ďalšom otáčaní valcovej časti 20k sa mení vzťah fázy otáčania medzi
spojovacím otvorom 21k a spojovacím otvorom 20u tak, že spojovací otvor 21k
zatvorí uzatváracia časť 20h s výsledkom, že vnútorný priestor príruby 21 je
oddelený (nespojený stav).

[0504]

Vtedy s otočením valcovej časti 20k sa čerpacia časť 21f vratne pohybuje v stave
tak, že sa udržiava nespojený stav (otočná clona je v zatvorenej polohe).
Konkrétnejšie, otočením valcovej časti 20k sa otáča vačková drážka 20e a mení sa
vzdialenosť po polomere od osi otáčania valcovej časti 20k po vačkovú drážku 20e.
Týmto čerpacia časť 21f uskutočňuje čerpanie funkciou vačky.

[0505]

Potom s ďalším otočením valcovej časti 20k sa znovu zoradia fázy otáčania medzi
spojovacím otvorom 21k a spojovacím otvorom 20u tak, že v prírubovej časti 21 sa
ustanoví stav spojenia.

[0506]

Krok privádzania vývojky z nádoby 1 privádzajúcej vývojku sa vykonáva
opakovaním týchto chodov.

[0507]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor 21a možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v
nádobe privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.
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[0508]

Navyše, taktiež v tomto príklade, pomocou ozubenej časti 20a prijímajúcej rotačnú
silu zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku možno uskutočňovať jednak otáčanie
valcovej časti 20k, tak nasávanie a vytláčanie čerpacej časti 21f.

[0509]

Ďalej podľa konštrukcie podľa tohto príkladu možno zmenšiť čerpaciu časť 3s. Ďalej
možno zmenšiť veľkosť objemovej zmeny (vzdialenosť vratného pohybu) a ako
dôsledok možno znížiť zaťaženie vyžadované na vratné pohybovanie čerpacou
časťou 21f.

[0510]

Navyše, v tomto príklade sa nepoužíva žiadna dodatočná konštrukcia na prijímanie
hnacej sily pre otáčanie otočnou clonou zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku,
avšak používa sa rotačná sila prijímaná z privádzacej časti (valcová časť 20k,
závitový výčnelok 20c), a preto mechanizmus rozdeľovanie sa zjednoduší.

[0511]

Ako je opísané vyššie, veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 21f nezávisí od
celého objemu nádoby 1 privádzajúcej vývojku obsahujúcej valcovú časť 20k, avšak
môže ju zvoliť vnútorný objem prírubovej časti 21. Preto napríklad v prípade, že sa
zmení objem (priemer) valcovej časti 20k pri výrobe vývojku privádzajúcich nádob,
ktoré majú odlišný plniaci objem vývojky, možno predpokladať účinok znížených
nákladov. Preto sa prírubová časť 21, vrátane čerpacej časti 21f, môžu použiť ako
spoločná jednotka, ktorá sa montuje s rôznymi druhmi valcových častí 20k. Keď tak
robíme, nie je potrebné zvýšiť počet druhov kovových foriem, čo znižuje výrobné
náklady. Okrem toho v tomto príklade počas nespojeného stavu medzi valcovou
časťou 20k a prírubou 21 sa čerpacia časť 21f vratne pohybuje o jednu periódu
cyklu, ale podobne ako uskutočnenie 5, čerpacia časť 21f sa môže vratne
pohybovať viacerými periódami cyklu.

[0512]

Ďalej, v tomto príklade počas celého sťahovania a rozťahovania čerpacej časti je
výtlačná časť 21h oddelená, avšak toto nie je nevyhnutné a v nasledujúcom je
alternatíva. Ak možno zmenšiť čerpaciu časť 21f a veľkosť objemovej zmeny
(vzdialenosť vratného pohybu) čerpacej časti 21f možno zmenšiť, výtlačná časť 21h
sa môže mierne otvoriť počas sťahovania a rozťahovania čerpacej časti 21f.

(Uskutočnenie 18)
[0513]

Odkazujúc na obrázky 61 až 63 opíšeme konštrukciu uskutočnenia 18. Obrázok 61
je perspektívny pohľad v čiastočnom reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku. Časti
(a) až (c) obrázka 62 sú čiastočné rezy zobrazujúce fungovanie deliaceho
mechanizmu (uzatvárací ventil 35). Obrázok 63 je časový diagram zobrazujúci
načasovanie čerpania (sťahovanie a rozťahovanie) čerpacej časti 20b a
načasovanie otvárania a zatvárania uzatváracieho ventilu, ktoré budú opísané ďalej.
Na obrázku 63 stiahnutie znamená sťahovanie čerpacej časti 20b (vytláčanie
čerpacej časti 20b), rozťahovanie znamená rozťahovanie čerpacej časti 20b
(nasávanie čerpacej časti 20b). Okrem toho stop znamená kľudový stav čerpacej
časti 20b. Okrem toho otvorenie znamená otvorený stav uzatváracieho ventilu 35 a
zatvorenie znamená stav, v ktorom je uzatvárací ventil 35 zatvorený.

[0514]

Tento príklad sa významne líši od vyššie popísaných skutočnení v tom, že sa
využíva uzatvárací ventil 35 ako mechanizmus na oddeľovanie medzi výtlačnou
časťou 21h a valcovou častou 20k v chode rozťahovania a sťahovania čerpacej
časti 20b. Konštrukcia tohto príkladu v ostatných ohľadoch je v podstate rovnaká
ako konštrukcia uskutočnenia 12 (obrázky 50 a 51) a jej opis sa vynechá priradením
rovnakých referenčných čísel zodpovedajúcim prvkom. V tomto príklade v
konštrukcii podľa uskutočnenia 12 zobrazenej ba obrázku 50 je umiestnená
platňová priečka 32 zobrazená na obrázku 53 podľa uskutočnenia 14.
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[0515]

Vo vyššie opísanej forme 17 sa využíva deliaci mechanizmus (otočná clona)
využívajúci otáčanie valcovej časti 20k, avšak v tomto príklade sa využíva deliaci
mechanizmus (uzatvárací ventil) využívajúci vratný pohyb čerpacej časti 20b.
Uvedieme detailný opis.

[0516]

Ako je zobrazené na obrázku 61, výtlačná časť 21h je umiestnená medzi valcovou
časťou 20k a čerpacou časťou 20b. Priečka 33 je umiestnená na konci valcovej
časti 20k výtlačnej časti 21h a vypúšťací otvor 21a je umiestnený nižšie v ľavej časti
priečky 33 na obrázku. Umiestnený je uzatvárací ventil 35 a pružný prvok (tesnenie)
34 ako deliaci mechanizmus na otváranie a zatváranie spojovacieho otvoru 33a
(obrázok 62) vytvoreného v priečke 33. Uzatvárací ventil 35 je pripevnený na
vnútornom konci čerpacej časti 20b (oproti výtlačnej časti 21h) a vratne sa pohybuje
v smere osi otáčania nádoby 1 privádzajúcej vývojku s rozťahovaním a sťahovaním
čerpacej časti 20b. Tesnenie 34 je pripevnené na uzatvárací ventil 35 a pohybuje sa
spolu s pohybom uzatváracieho ventilu 35.

[0517]

Odkazujúc na časti (a) až (c) obrázka 62 (ak je treba, obrázka 63) opíšeme
fungovanie uzatváracieho ventilu v kroku privádzania vývojky.

[0518]

Obrázok 62 zobrazuje v časti (a) maximálny roztiahnutý stav čerpacej časti 20b, v
ktorom je uzatvárací ventil 35 vzdialený od priečky 33 umiestnenej medzi výtlačnou
časťou 21h a valcovou časťou 20k. Vtedy vývojka vo valcovej časti 20k je
privádzaná do výtlačnej časti 21h cez spojovací otvor 33a šikmým výčnelkom 32a
pomocou otáčania valcovej časti 20k.

[0519]

Potom, keď sa čerpacia časť 20b stiahne, nastane stav ako je zobrazené v časti (b)
obrázka 62. Vtedy sa tesnenie 34 dotýka priečky 33, aby zatvorilo spojovací otvor
33a. Takto sa výtlačná časť 21h oddeľuje od valcovej časti 20k.

[0520]

Keď sa čerpacia časť 20b ďalej sťahuje, čerpacia časť 20b je najviac stiahnutá, ako
je to zobrazené v časti (c) obrázka 62.

[0521]

Počas doby od stavu zobrazeného v časti (b) obrázka 62 po stav zobrazený v časti
(c) obrázka 62 sa tesnenie 34 zostáva dotýkať priečky 33, a preto je výtlačná časť
21h natlakovaná vyššie než okolitý tlak (pretlak) tak, že vývojka sa vytláča cez
vypúšťací otvor 21a.

[0522]

Potom počas rozťahovania čerpacej časti 20b zo stavu zobrazenom v časti (c)
obrázka 62 do stavu zobrazenom v časti (b) obrázka 62 sa tesnenie 34 zostáva
dotýkať priečky 33, a preto vnútorný tlak výtlačnej časti 21h sa zníži na tlak nižší než
okolitý tlak (podtlak). Takto sa uskutočňuje nasávanie cez vypúšťací otvor 21a.

[0523]

Keď sa čerpacia časť 20b ďalej rozťahuje, vráti sa do stavu zobrazenom v časti (a)
obrázka 62. V tomto príklade sa opakujú vyššie uvedené chody, aby vykonávali krok
privádzania vývojky. Týmto spôsobom sa v tomto príklade uzatvárací ventil 35
pohybuje pomocou vratného pohybu čerpacej časti, a preto sa uzatvárací ventil
otvára počas úvodnej fázy sťahovania (vytláčanie) čerpacej časti 20b a v jej
konečnej fáze rozťahovania (nasávanie).

[0524]

Ďalej detailne opíšeme tesnenie 34. Tesnenie 34 sa dotýka priečky 33, aby
zabezpečilo tesniacu vlastnosť výtlačnej časti 21h a stláča sa sťahovaním čerpacej
časti 20b, a preto je výhodné, aby malo ako tesniacu vlastnosť tak aj ohybnosť. V
tomto príklade sa používa tesniaci materiál ktorý má takéto vlastnosti, polyuretánová
pena dodávaná spoločnosťou Kabushiki Kaisha INOAC Corporation, Japonsko
(obchodný názov je MOLTOPREN, SM-55, ktorý má hrúbku 5 mm). Hrúbka
tesniaceho materiálu v maximálne stiahnutom stave čerpacej časti 20b je 2 mm
(veľkosť stlačenia 3 mm).

[0525]

Ako je opísané vyššie, zmena objemu (funkcia čerpadla) pre výtlačnú časť 21h
pomocou čerpacej časti 20b je v podstate obmedzená na trvanie potom, čo sa
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tesnenie 34 dotkne priečky 33 dokým sa nestlačí na 3 mm, ale čerpacia časť 20b
funguje v rozsahu vymedzenom oddeľovacím ventilom 35. Preto, aj keď sa používa
takýto oddeľovací ventil 35, možno vývojku vytláčať stabilne.
[0526]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto sa konštrukcia
mechanizmu vytláčajúceho vývojku môže zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou
cez vypúšťací otvor 21a možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v
nádobe privádzajúcej vývojku, a preto sa vývojka môže účinne skypriť.

[0527]

Týmto spôsobom v tomto príklade, podobne ako uskutočnenia 5 až 17, možno
pomocou ozubenej časti 20a uskutočňovať prijímanie rotačnej sily zo zariadenia 8
doplňujúceho vývojku, ako otáčanie valcovej časti 20k tak nasávanie a vytláčanie
čerpacej časti 20b.

[0528]

Ďalej, podobne ako uskutočnenie 17, možno čerpaciu časť 20b zmenšiť a možno
znížiť veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti 20b. Možno očakávať výhodné
zníženia nákladov vyplývajúce zo spoločnej konštrukcie čerpacej časti.

[0529]

Okrem toho v tomto uskutočnení sa nepoužíva dodatočná konštrukcia na prijímanie
hnacej sily na ovládanie uzatváracieho ventilu 35 zo zariadenia 8 doplňujúceho
vývojku, avšak používa sa pri vratnej sile čerpacej časti 20b, a preto možno
zjednodušiť deliaci mechanizmus.

(Uskutočnenie 19)
[0530]

Odkazujúc na časti (a) až (c) obrázka 64, opíšeme konštrukciu uskutočnenia 19.
Časť (a) obrázka 64 je perspektívny pohľad v čiastočnom reze na nádobu 1
privádzajúcu vývojku, časť (b) je perspektívny pohľad na prírubovú časť 21 a časť
(c) je pohľad v reze na vývojku privádzajúcu nádobu.

[0531]

Tento príklad je významne odlišný od vyššie uvedených uskutočnení v tom, že
nárazníková časť 23 je umiestnená ako mechanizmus deliaci výtlačnú komoru 21h a
valcovú časť 20k. V ďalších ohľadoch je konštrukcia v postate rovnaká ako
konštrukcia uskutočnenia 14 (obrázok 53), a preto sa vynechá detailný opis
priradením rovnakých referenčných čísiel zodpovedajúcim prvkom.

[0532]

Ako je zobrazené v časti (b) obrázka 64, nárazníková časť 23 je pripevnená
neotočne o prírubovú časť 21. Nárazníková časť 23 je vybavená prijímacím otvorom
23a, ktorý sa otvára von a napájacím otvorom 23b, ktorý je tekutinou spojený s
výtlačnou časťou 21h.

[0533]

Ako je zobrazené v častiach (a) a (c) obrázka 64, takáto prírubová časť 21 sa
montuje na valcovú časť 20k tak, že nárazníková časť 23 je vo valcovej časti 20k.
Valcová časť 20k je pripojená na prírubovú časť 21 rotačne voči prírubovej časti 21
nepohyblivo podopieraná zariadením 8 doplňujúcim vývojku. Spojovacia časť je
vybavená tesniacim krúžkom na zabránenie unikania vzduchu alebo vývojky.

[0534]

Okrem toho v tomto príklade, ako je zobrazené v časti (a) obrázka 64 je umiestnený
šikmý výčnelok 32a na priečke 32, aby privádzal vývojku ku prijímaciemu otvoru 23a
vyrovnávacej časti 23.

[0535]

V tomto príklade, dokým nie je skončené privádzanie vývojky z nádoby 1
privádzajúcej vývojku, vývojku v časti 20 zhromažďujúcej vývojku privádza cez
otvor 23a do vyrovnávacej časti 23 priečka 32 a šikmý výčnelok 32a pomocou
otáčania nádoby 1 privádzajúcej vývojku.

[0536]

Preto, ako je zobrazené v časti (c) obrázka 64, vnútorný priestor vyrovnávacej časti
23 sa udržiava plný vývojky.
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[0537]

V dôsledku toho plnenie vnútorného priestoru vyrovnávacej časti 23 vývojkou v
podstate blokuje pohyb vzduchu ku výtlačnej časti 21h z valcovej časti 20k tak, že
nárazníková časť 23 funguje ako oddeľovací mechanizmus.

[0538]

Preto, keď sa čerpacia časť 21f pohybuje vratne, možno najmenej výtlačnú časť 21h
izolovať od valcovej časti 20k a z tohto dôvodu možno čerpaciu časť zmenšiť a
zmenu objemu čerpacej časti možno znížiť.

[0539]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení, jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku možno zjednodušiť. Ďalej nasávacou operáciou
cez vypúšťací otvor 21a možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v
nádobe privádzajúcej vývojku, a preto sa vývojka môže účinne skypriť.

[0540]

Týmto spôsobom v tomto príklade, podobne ako v uskutočneniach 17 a 18,
rotačnou silou, prijímanou zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku, možno
uskutočňovať ako otáčanie privádzacej časti 20c (valcová časť 20k), tak aj vratný
pohyb čerpacej časti 21f.

[0541]

Ďalej, podobne ako v uskutočneniach 17 a 18 možno zmenšiť čerpaciu časť a znížiť
veľkosť objemovej zmeny čerpacej časti. Taktiež čerpacia časť sa môže vyrobiť
spoločná, čím sa zabezpečí výhodné zníženia nákladov.

[0542]

Navyše v tomto príklade sa vývojka používa ako deliaci mechanizmus, a preto
deliaci mechanizmus možno zjednodušiť.

(Uskutočnenie 20)
[0543]

Odkazujúc na obrázky 65 a 66 opíšeme konštrukciu uskutočnenia 20. Časť (a)
obrázka 65 je perspektívny pohľad na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a časť (b) je
pohľad v reze na nádobu 1 privádzajúcu vývojku a obrázok 66 je perspektívny
pohľad v reze na hubicu 47.

[0544]

V tomto príklade je hubica 47 pripojená na čerpaciu časť 20b, a keď sa vývojka
nasaje, v hubici 47 sa vytláča cez vypúšťací otvor 21a na rozdiel od vyššie
uvedených foriem. V ostatných ohľadoch je konštrukcia v podstate rovnaká ako v
uskutočnení 14 a jej detailný opis sa vynechá priradením rovnakých referenčných
čísel zodpovedajúcim prvkom.

[0545]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 65, nádoba 1 privádzajúca vývojku obsahuje
prírubovú časť 21 a časť 20 zhromažďujúcu vývojku. Časť 20 zhromažďujúca
vývojku obsahuje valcovú časť 20k.

[0546]

Vo valcovej časti 20k, ako je zobrazené v časti (b) obrázka 65, pokračuje priečka
32, ktorá funguje ako privádzacia časť po celej ploche v smere osi otáčania. Jedno
čelo priečky 32 je vybavené množstvom šikmých výčnelkov 32a v rôznych polohách
v smere osi otáčania a vývojka sa privádza z jedného konca vzhľadom na smer osi
otáčania k druhému koncu (strana susediaca s prírubovou časťou 21). Podobne sú
šikmé výčnelky 32a umiestnené na druhom čele priečky 32. Okrem toho medzi
susednými šikmými výčnelkami 32a je umiestnený priechodný otvor 32b, aby sa
umožnil prechod vývojky. Prechodný otvor 32b funguje na miešanie vývojky.
Konštruk2ia privádzacej časti môže byť kombináciou špirálového výčnelku 20c vo
valcovej časti 20k a priečky 32 pre privádzanie vývojky do prírubovej časti 21 ako vo
vyššie uvedených uskutočneniach vynálezu.

[0547]

Opíšeme prírubovú časť 21 obsahujúcu čerpaciu časť 20b.

[0548]

Prírubová časť 21 je na valcovú časť 20k rotačne pripevnená časťou 49 malého
priemeru a tesniacim prvkom 48. V stave keď sa nádoba namontuje na zariadenie 8
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doplňujúce vývojku, je prírubová časť 21 nehybne pridržiavaná zariadením 8
doplňujúcim vývojku (otáčanie a vratný pohyb nie sú umožnené).
[0549]

Okrem toho, ako je zobrazené na obrázku 66, v prírubovej časti 21 je umiestnená
časť, nastavujúca privádzané množstvo (časť nastavujúca rýchlosť prietoku) 52,
ktorá prijíma vývojku privádzanú z valcovej časti 20k. V časti 52 nastavujúcej
privádzané množstvo je umiestnená hubica 47, ktorá pokračuje z čerpacej časti 20b
ku vypúšťaciemu otvoru 21a. Preto pri zmene objemu čerpadla 20b hubica 47
nasáva vývojku v časti 52 nastavujúcej privádzané množstvo a vytláča ju cez
vypúšťací otvor 21a.

[0550]

V tomto príklade opíšeme konštrukciu prenosu pohonu do čerpacej časti 20b.

[0551]

Ako je opísané vyššie, valcová časť 20k sa otáča, keď ozubená časť 20a,
umiestnená na valcovej časti 20k, prijíma rotačnú silu z hnacieho ozubeného kolesa
300. Okrem toho sa rotačná sila prenáša do ozubenej časti 43 cez ozubenú časť 42
umiestnenú na malopriemerovej časti 49 valcovej časti 20k. Tu je ozubená časť 43
vybavená hriadeľom 44 integrálne otočnom s ozubenou časťou 43.

[0552]

Jeden koniec hriadeľa 44 rotačne podopiera puzdro 46. Hriadeľ 44 je vybavený
excentrickou vačkou 45 v polohe oproti čerpacej časti 20b a excentrická vačka 45
sa otáča po dráhe s meniacou sa vzdialenosťou od osi otáčania hriadeľa 44
pomocou do nej prenášanej rotačnej sily tak, že čerpacia časť 20b je tlačená dole
(zmenšený objem). Týmto je vývojka v hubici 47 vytláčaná cez vypúšťací otvor 21a.

[0553]

Keď sa čerpacia časť 20b uvoľní od excentrickej vačky 45, obnoví svoju pôvodnú
polohu obnovovacou silou (objem sa rozťahuje). Obnovením čerpacej časti
(zvýšenie objemu) sa uskutočňuje nasávanie cez vypúšťací otvor 21a a vývojka,
ktorá je v susedstve vypúšťacieho otvoru 21a, sa môže skypriť.

[0554]

Opakovaním chodov sa vývojka efektívne vytláča o objemovú zmenu čerpacej časti
20b. Ako je opísané vyššie, čerpaciu časť 20b možno vybaviť tlakovým prvkom, ako
je pružina, aby napomáhal obnoveniu (alebo tlačeniu dole).

[0555]

Opíšeme dutú kužeľovú hubicu 47. Hubica 47 je na svojom vonkajšom obvode
vybavená otvorom 53 a hubica 47 je na svojom voľnom konci vybavená
vypudzovacím výstupom 54 na vypudzovanie vývojky smerom k vypúšťaciemu
otvoru 21a.

[0556]

V kroku privádzania vývojky najmenej jeden otvor 53 hubice 47 môže byť vo vrstve
vývojky v časti 52 nastavujúcej privádzané množstvo, pomocou ktorého možno
efektívne uplatňovať tlak vytváraný čerpacou časťou 20b na vývojku v časti 52
upravujúcej privádzané množstvo.

[0557]

Takto vývojka v časti 52 upravujúcej privádzané množstvo (okolo hubice 47) funguje
ako deliaci mechanizmus voči valcovej časti 20k tak, že sa uplatňuje účinok
objemovej zmeny čerpadla 20b v obmedzenom rozsahu, čiže v časti 52 upravujúcej
privádzané množstvo.

[0558]

Pri takejto konštrukcii, podobne ako deliace mechanizmy podľa uskutočnení 17 až
19, môže hubica 47 zabezpečiť podobné účinky.

[0559]

Ako je opísané vyššie, taktiež v tomto uskutočnení vynálezu jedno čerpadlo stačí na
uskutočnenie nasávacej operácie a výtlačnej operácie, a preto možno konštrukciu
mechanizmu vytláčajúceho vývojku zjednodušiť. Ďalej, nasávacou operáciou cez
vypúšťací otvor možno zabezpečiť dekompresovaný stav (stav podtlaku) v nádobe
privádzajúcej vývojku, a preto možno vývojku účinne skypriť.

[0560]

Okrem toho, v tomto príklade, podobne ako uskutočnenia 5 až 19, otočnou silou
prijatou zo zariadenia 8 doplňujúceho vývojku sa uskutočňujú tak rotačné operácie
časti 20 zhromažďujúcej vývojku (valcová časť 20k) ako aj vratný pohyb čerpacej
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časti 20b. Podobne ako uskutočnenia 17 až 19, čerpacia časť 20b a/alebo prírubová
časť 21, môžu byť výhodne vyrobené spolu.
[0561]

Podľa tohto príkladu vývojka a deliaci mechanizmus nie sú v posuvnom vzťahu ako
v uskutočneniach 17 a 18, a preto možno potlačiť poškodenie vývojky.

(Porovnávací príklad)
[0562]

Odkazujúc na obrázok 67 opíšeme porovnávací príklad. Časť (a) obrázka 68 je
pohľad v reze zobrazujúci stav, v ktorom sa vzduch privádza do nádoby 150
privádzajúcej vývojku, časť (b) obrázka 67 je pohľad v reze zobrazujúci stav, v
ktorom sa vzduch (vývojka) vytláča z nádoby 150 privádzajúcej vývojku. Časť (c)
obrázka 67 je pohľad v reze zobrazujúci stav, v ktorom sa vývojka privádza do
násypky 8g zo zadržujúcej časti 123 a časť (d) obrázka 67 je pohľad v reze
zobrazujúci stav, v ktorom sa vzduch odoberá do zadržujúcej časti 123 z násypky
8g. V porovnávacom príklade rovnaké referenčné číslice ako vo vyššie uvedených
uskutočneniach sú priradené prvkom, ktoré majú podobné funkcie v tomto príklade
a ich detailný opis sa kvôli zjednodušeniu vynecháva.

[0563]

V tomto porovnávacom príklade čerpadlo na nasávanie a vytláčanie, konkrétnejšie
objemové čerpadlo 122, je umiestnené na boku zariadenia 180 doplňujúceho
vývojku.

[0564]

Nádoba 150 privádzajúca vývojku podľa tohto porovnávacieho príkladu nie je
vybavená čerpadlom 2 a zaisťovacou časťou 3 nádoby 1 privádzajúcej vývojku
zobrazenej na obrázku 9 uskutočnenia vynálezu 1 a namiesto toho horná plocha
telesa 1a nádoby, ktorá je spojovacou časťou s čerpadlom 2, je zatvorená. Inými
slovami, nádoba 150 privádzajúca vývojku obsahuje teleso 1a nádoby, vypúšťací
otvor 1c, prírubovú časť 1g, tesniaci prvok 4 a clonu 5 (vynechanú na obrázku 67).
Zariadenie180 doplňujúce vývojku podľa tohto porovnávacieho príkladu nie je
vybavené zaisťovacím prvkom 9 a mechanizmom na pohon zaisťovacieho prvku 9
zariadenia 8 doplňujúceho vývojku zobrazeného na obrázkoch 3 a 5 uskutočnenia
1 a namiesto toho je pridané čerpadlo, zadržujúca časť, ventilový mechanizmus
atď., ktoré budú opísané ďalej.

[0565]

Konkrétnejšie, zariadenie doplňujúce vývojku
180 je vybavené vlnovcovým
čerpadlom 122 objemového typu na nasávanie a vytláčanie a zadržujúca časť 123
umiestnená medzi vývojku privádzajúcu nádobu 150 a násypku 8g na dočasné
nahromadenie vývojky vytláčanej z nádoby 150 privádzajúcej vývojku.

[0566]

Na zadržujúcu časť 123 je pripojená napájacia potrubná časť 126 na spojenie s
vývojku privádzajúcou nádobou 150 a časť 127 prívodnej rúrky na pripojenie s
násypkou 8g. Pre čerpadlo 122 sa vratný pohyb (rozťahovacia a sťahovacia
operácia) uskutočňuje pomocou mechanizmu poháňajúceho čerpadlo, ktoré je
umiestnené na zariadení 180 doplňujúcom vývojku.

[0567]

Zariadenie 180 doplňujúce vývojku obsahuje ventil 125 umiestnený v spojovacej
časti medzi zadržujúcou časťou 123 a privádzacou potrubnou časťou 126 na boku
nádoby 150 privádzajúcej vývojku a ventil 124 umiestnený v spojovacej časti medzi
zadržujúcou časťou 123 a privádzacou potrubnou časťou 127 a boku násypky 8g.
Tieto ventily 124 a 125 otvárajú a zatvárajú solenoidové ventily, ako mechanizmy
poháňajúce ventily umiestnené v zariadení 180 doplňujúcom vývojku.

[0568]

Opíšeme kroky vytláčania vývojky v konštrukcii porovnávacieho príkladu
obsahujúceho čerpadlo 122 na boku zariadenia 180 doplňujúceho vývojku.

[0569]

Ako je zobrazené v časti (a) obrázka 67, mechanizmy poháňajúce ventily sa
aktivujú, aby zatvorili ventil 124 a otvorili ventil 125. V tomto stave je čerpadlo 122
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stiahnuté mechanizmom pohonu čerpadla. Zároveň sťahovacia operácia čerpadla
122 zvyšuje vnútorný tlak zadržujúcej časti 123 tak, že sa privádza vzduch do
nádoby 150 privádzajúcej vývojku zo zadržujúcej časti 123. V dôsledku toho sa
skyprí vývojka susediaca s vypúšťacím otvorom 1c v nádobe 150 privádzajúcej
vývojku.
[0570]

Keď udržiavame stav, v ktorom je ventil 124 zatvorený a ventil 125 otvorený, ako je
zobrazené v časti (b) obrázka 67), čerpadlo 122 rozťahuje pohonný mechanizmus
čerpadla. Vtedy rozťahovacou operáciou čerpadla 122 klesá vnútorný tlak
zadržujúcej časti 123 a relatívne stúpa tlak vzduchovej vrstvy v nádobe 150
privádzajúcej vývojku. Rozdielom tlakov medzi zadržujúcou časťou 123 a nádobou
150 privádzajúcou vývojku sa vytláča vzduch v nádobe 150 privádzajúcej vývojku do
zadržujúcej časti 123. Týmto sa vytláča vývojka spolu so vzduchom cez vypúšťací
otvor 1c nádoby 150 privádzajúcej vývojku a táto sa dočasne hromadí v zadržujúcej
časti 123.

[0571]

Ako je zobrazené v časti (c) obrázka 67, pohonné mechanizmy ventilov sa ovládajú,
aby otvorili ventil 124 a zatvorili ventil 125. V tomto stave čerpadlo 122 je
kontaktované pohonným mechanizmom čerpadla. Vtedy touto operáciou čerpadla
122 rastie vnútorný tlak zadržujúcej časti 123 a vývojka zadržujúcej časti 123 je
privádzaná do násypky 8g.

[0573]

Opakovaním krokov častí (a) až (d) na obrázku 67 opísaných vyššie možno vývojku
vytláčať cez vypúšťací otvor 1c nádoby 150 privádzajúcej vývojku, pričom sa
vývojka fluidizuje v nádobe 150 privádzajúcej vývojku.

[0574]

Avšak pri konštrukcii podľa porovnávacieho príkladu sa vyžadujú ventily 124 a 125 a
pohonné mechanizmy ventilov na ovládanie otvárania a zatvárania ventilov ako je
zobrazené v častiach (a) až (d) obrázka 67. Preto ovládanie otvárania a zatvárania
ventilu je v konštrukcii podľa porovnávacieho príkladu komplikované. Navyše
existuje vysoká pravdepodobnosť, že vývojka sa môže zaseknúť medzi ventilom a
sedlom, na ktoré ventil dosadá s dôsledkom napätia vývojky, a tým nahromadenia
hmoty. V takomto stave operácia otvárania a zatvárania ventilov sa nemôže správne
uskutočňovať a dôsledkom toho nemožno očakávať dlhodobé stabilné vytláčanie
vývojky.

[0575]

Okrem toho v porovnávacom príklade, sa vnútorný tlak nádoby 150 privádzajúcej
vývojku stane pretlakom pri privádzaní vzduchu zvonka nádoby 150 privádzajúcej
vývojku s dôsledkom hromadenia vývojky, a preto účinok skyprenia vývojky je veľmi
mierny, ako je demonštrované vo vyššie opísanom overovacom experimente
(porovnanie medzi obrázkami 20 a 21). Preto vyššie uvedené uskutočnenia 1 až 20
tohto vynálezu sú výhodné, pretože vývojka sa môže dostatočne skypriť a vytlačiť z
nádoby privádzajúcej vývojku.

[0576]

Ako je zobrazené na obrázku 68 uvažovalo by sa, že nasávanie a vytláčanie sa
uskutočňuje otáčaním dopredu a dozadu rotora 401 jednohriadeľového
excentrického čerpadla 400 použitého namiesto čerpadla 122. Avšak v takomto
prípade vývojka vytláčaná z nádoby 150 privádzajúcej vývojku podlieha napätiu
kvôli dreniu medzi rotorom 401 a statorom 402 s dôsledkom produkcie
nahromadenia hmoty, čo môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu obrazu.

[0577]

Ako je opísané vyššie, konštrukcia podľa uskutočnení tohto vynálezu, v ktorých je
čerpadlo na nasávanie a vytláčanie umiestnené v nádobe 1 privádzajúcej vývojku je
výhodná v tom, že mechanizmus vytláčajúci vývojku je zjednodušený použití
vzduchu ako v porovnávacom príklade. V konštrukciách vyššie uvedených
uskutočnení tohto vynálezu napätie privedené do vývojky je menšie než v
porovnávacom príklade podľa obrázka 68.
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PRIEMYSELNÁ VYUŽITEĽNOSŤ
[0578]

Podľa vynálezu vývojka v nádobe C2 privádzajúcej vývojku môže byť správne
kyprená tým, že prúdi dovnútra a von cez otvor mechanizmu na vytvorenie prúdu
vzduchu.

[0579]

Podľa vynálezu vývojka v nádobe privádzajúcej vývojku sa môže náležite skypriť
nasávacou operáciou cez vypúšťací otvor nádoby privádzajúcej vývojku pomocou
čerpacej časti.

[0580]

Podľa vynálezu vývojka v nádobe privádzajúcej vývojku sa môže náležite skypriť
vytvorením prúdu dovnútra a von cez špendlíkovú dierku pomocou mechanizmu
vytvárajúceho prietok vzduchu.
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Nároky
1.

Nádoba (1) privádzajúca vývojku obsahujúca:
vývojku;
časť (1b) zhromažďujúcu vývojku prispôsobenú na zhromažďovanie uvedenej
vývojky;
vypúšťací otvor (1c) umiestnený v uvedenej časti (1b) zhromažďujúcej vývojku a
prispôsobený, aby dovolil vypúšťanie uvedenej vývojky v uvedenej časti (1b)
zhromažďujúcej vývojku;
časť (3) prijímajúcu hnaciu silu prispôsobenú na prijímanie hnacej sily; a
čerpaciu časť (2) prispôsobenú, aby pôsobila na uvedenú časť (1b) zhromažďujúcu
vývojku hnacou silou prijímanou uvedenou časťou (3) prijímajúcou hnaciu silu, aby
striedavo menila vnútorný tlak uvedenej časti (1b) zhromažďujúcej vývojku medzi
tlakom nižším než okolitý tlak a tlakom vyšším než okolitý tlak, aby sa vyvádzala
uvedená vývojka z uvedenej časti (1b) zhromažďujúcej vývojku cez uvedený
vypúšťací otvor (1c),
vyznačujúca sa tým, že uvedená vývojka v uvedenej časti (1b) zhromažďujúcej
vývojku má energiu tekutosti nie menšiu ako 4,33x10-4 kg·m2/s2 a nie väčšiu ako
4,14x10-3 kg·m2/s2 a uvedený vypúšťací otvor (1c) má plochu nie väčšiu ako 12,6 mm2.

2.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa nároku 1, pričom uvedená čerpacia časť (2)
obsahuje čerpadlo výtlačného typu, ktoré mení objem pomocou vratného pohybu.

3.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa nároku 2, pričom s nárastom objemu komory
uvedenej čerpacej časti (2) sa vnútorný tlak v časti (1b) zhromažďujúcej vývojku stane
nižším než okolitý tlak.

4.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa nároku 2 alebo 3, pričom uvedená čerpacia časť
(2) obsahuje pružné vlnovcové čerpadlo (2a).

5.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, pričom uvedená
časť (3) prijímajúca hnaciu silu je schopná prijímať rotačnú silu ako hnaciu silu, pričom
uvedená nádoba (1) privádzajúca vývojku ďalej obsahuje privádzaciu časť (14a)
prispôsobenú na privádzanie uvedenej vývojky v uvedenej časti (1b) zhromažďujúcej
vývojku smerom k uvedenému vypúšťaciemu otvoru (1c) pomocou rotačnej sily
prijímanej uvedenou časťou (3) prijímajúcou hnaciu silu a časť (20d, 21b) konvertujúcu
pohon, ktorá je prispôsobena na konvertovanie rotačnej sily prijatej uvedenou časťou
(3) prijímajúcou hnaciu silu, na silu na ovládanie uvedenej čerpacej časti (2).

6.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 ďalej obsahujúca
dýzovú časť (47) pripojenú na uvedenú čerpaciu časť (2), ktorá má dýzový otvor (54)
na svojom voľnom konci, pričom uvedený dýzový otvor (54) susedí s uvedeným
vypúšťacím otvorom (1c).

7.

Nádoba privádzajúca vývojku podľa nároku 6, pričom uvedená dýzová časť (47) je
vybavená množstvom takýchto otvorov (53) okolo svojej voľnej koncovej strany.

8.

Systém privádzajúci vývojku obsahujúci:
zariadenie (8, 201) doplňujúce vývojku; a
nádobu (1) privádzajúcu vývojku podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, odpojiteľne
namontovateľnú na uvedené zariadenie (8, 21) doplňujúce vývojku,
pričom uvedené zariadenie (8, 201) doplňujúce vývojku obsahuje (i) montážnu časť
(8f) prispôsobenú na odpojiteľné namontovanie uvedenej nádoby (1) privádzajúcej
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vývojku, (ii) časť (13) prijímajúcu vývojku prispôsobenú na prijímanie uvedenej
vývojky z uvedenej nádoby (1) privádzajúcej vývojku a (iii) pohon (9, 300)
prispôsobený na vyvinutie hnacej sily na uvedenú časť (3) prijímajúcu hnaciu silu.
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