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Opis
[0001] Predložený vynález sa týka antivibračných zariadení, antivibračných systémov
obsahujúcich takéto zariadenia a spôsobov ich výroby.
[0002] Konkrétne sa vynález týka antivibračného zariadenia, ktoré obsahuje:
−

−

antivibračnú podperu, ktorá sa vyznačuje tým, že obsahuje prvú a druhú tuhú
armatúru, ktoré sú navzájom spojené elastomérovým telesom uspôsobeným
tak, aby odolávalo zaťaženiu v prvom smere,
a obmedzovací kryt uspôsobený na upevnenie na prijímací prvok, pričom
uvedený obmedzovací kryt je uspôsobený tak, aby obmedzoval výkyvy prvej
armatúry aspoň v prvom smere a v druhom smere kolmom na prvý smer, pričom
druhá armatúra je spojená s obmedzovacím krytom aspoň jedným
mechanickým spojením uspôsobeným na pevné spojenie druhej armatúry
s obmedzovacím krytom, pričom obmedzovací kryt je uspôsobený tak, aby sa
dal upevniť na prijímací prvok zatlačením druhej armatúry na uvedený prijímací
prvok.

[0003] Dokument DE-B3-102 49 387 opisuje antivibračné zariadenie, v ktorom druhou
armatúrou je základná doska spojená s obmedzovacím krytom zasadenými
upevňovacími pätkami.
[0004] Ďalej dokument GB-A-2417542 opisuje antivibračné zariadenie, v ktorom
hydroelastická jednotka je namontovaná silovými prvkami v obmedzovacom kryte.
[0005] Cieľom tohto vynálezu je zdokonaliť antivibračné zariadenia tohto typu, a najmä
zjednodušiť proces ich výroby a znížiť náklady na ich výrobu.
[0006] Na tento účel je antivibračným zariadením podľa vynálezu antivibračné
zariadenie uvedeného druhu, ktoré sa vyznačuje tým, že druhá armatúra je zaklapnutá
v obmedzovacom kryte, tým že sa zaisťuje do krytu v prvom smere.
[0007] Vďaka týmto zariadeniam môže byť podpera motora veľmi jednoducho dopredu
zmontovaná vsunutím a následne, v prípade potreby, ju možno skladovať
a prepravovať v stave, v akom je, ešte pred tým, ako sa obmedzovací kryt pripevní na
prijímací prvok (napríklad časť karosérie vozidla). Vyššie uvedené zachytenie
predstavuje spôsob provizórneho pripevnenia druhej armatúry k obmedzovaciemu
krytu, pričom definitívne spojenie medzi obmedzovacím krytom a antivibračnou
podperou sa uskutoční až pri montovaní obmedzovacieho krytu na prijímací prvok, keď
sa druhá armatúra upne medzi obmedzovací kryt a prijímací prvok.
[0008] Týmto sa zjednodušuje pôvodný proces výroby antivibračného zariadenia bez
toho, aby sa komplikovala jeho konečná montáž, ktorá sa môže vykonať napríklad
počas upevňovania na vozidlo.
[0009] Antivibračné zariadenie podľa vynálezu obsahuje nasledujúce zariadenia:
− antivibračnú podperu, ktorou je hydraulická podpera s uzavretým hydraulickým
okruhom naplneným kvapalinou, ktorá obsahuje:
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pracovnú komoru priestorov vymedzenú elastomérovým telesom;
vyrovnávaciu komoru priestorovo vymedzenú pružnou elastomérovou
stenou;
• a zúžený priechod spájajúci pracovnú komoru s vyrovnávacou komorou;
druhú podperu, ktorá má v podstate valcovitý vonkajší tvar rotačného telesa,
s osou rovnobežnou s prvým smerom (Z), a obsahuje dva bočné výčnelky
navzájom úplne protiľahlé v druhom smere.
•
•

−

[0010] Pri rôznych uskutočneniach antivibračného zariadenia podľa vynálezu možno
voliteľne použiť jedno a/alebo druhé z nasledujúcich usporiadaní:
− druhá armatúra obsahuje aspoň jeden bočný čap zaberajúci do vybrania
vytvoreného v obmedzujúcom kryte,
− druhá armatúra je zhotovená z plastového materiálu (zhotovenie
z plastového materiálu uľahčuje zachytenie),
− obmedzovací kryt má tvar obráteného U a obsahuje aspoň jednu hornú
stenu prekrývajúcu prvú armatúru a dve bočné ramená umiestnené po
oboch stranách antivibračnej podpery a zaklapnuté v druhej armatúre (tento
U-tvar zaisťuje pružnosť, ktorá uľahčuje zachytenie druhej armatúry na
obmedzovacom kryte,
− obmedzovací kryt obsahuje dve upevňovacie pätky, ktoré sú predĺžením
navzájom protiľahlých bočných krídiel, pričom uvedené upevňovacie pätky
sú vybavené upevňovacími prostriedkami prispôsobenými na upevnenie na
uvedený prijímací prvok,
− upevňovacie pätky obmedzovacieho krytu prekrývajú výstupky druhej
armatúry;
− upevňovacie pätky obmedzovacieho krytu obsahujú úkosové výstupky
prekrývajúce výstupky druhej armatúry, pričom druhá armatúra a uvedené
upevňovacie pätky majú koplanárne spodné strany.
[0011] Ďalej sa vynález týka aj antivibračného systému, ktorý obsahuje antivibračné
zariadenie, ako je definované vyššie v texte, a prijímací prvok, na ktorom je upevnený
obmedzovací kryt, pričom obmedzovací kryt upeňuje druhú armatúru na prijímací
prvok v prvom smere. Uvedeným prijímacím prvkom môže byť najmä časť karosérie
vozidla.
[0012] Vynález sa tiež týka spôsobu výroby antivibračného systému, ako je definovaný
vyššie, ktorý pozostáva z prípravného montážneho kroku, v ktorom sa druhá armatúra
antivibračnej podpery zachytí na obmedzovací kryt, a konečného montážneho kroku,
v ktorom sa obmedzovací kryt upevní na prijímací prvok tak, že sa druhá armatúra
upne na uvedený prijímací prvok v prvom smere.
[0013] Nakoniec sa vynález týka aj antivibračného zariadenia, ktoré obsahuje:
− antivibračnú podperu obsahujúcu pevnú prvú a druhú armatúru, ktoré sú
navzájom spojené elastomérovým telesom uspôsobeným tak, aby odolávalo
zaťaženiu v prvom smere,
− a obmedzovací kryt uspôsobený na upevnenie na prijímací prvok, pričom
uvedený obmedzovací kryt je uspôsobený tak, aby obmedzoval výkyvy prvej
armatúry aspoň v prvom smere a v druhom smere kolmom na prvý smer, pričom
druhá armatúra je spojená s obmedzovacím krytom aspoň jedným
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mechanickým spojením uspôsobeným na pevné spojenie druhej armatúry
s obmedzovacím krytom a obmedzovací kryt je uspôsobený tak, aby sa dal
upevniť na prijímací prvok zatlačením druhej armatúry na uvedený prijímací
prvok, pričom obmedzovací kryt sa vyznačuje tým, že druhá armatúra je
zhotovená z plastového materiálu (provizórne upevnenie druhej armatúry na
obmedzovací kryt možno vykonať jednoduchým úkonom, ako je zachytenie,
upevnenie pomocou silových prvkov, zvarenie, prilepenie atď. Konečná montáž
medzi obmedzovací kryt a antivibračnú podperu sa uskutoční až počas
montáže obmedzovacieho krytu na prijímací prvok, pričom následne sa druhá
armatúra upne na uvedený prijímací prvok v prvom smere).
[0014] Ďalšie charakteristické vlastnosti a výhody vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho
opisu jedného zo spôsobov jeho uskutočnenia, uvedeného len ako príklad, s odkazom
na pripojené výkresy.
[0015] Na výkresoch:
− obrázky 1 a 2 znázorňujú perspektívne pohľady na antivibračné zariadenie
podľa jedného spôsobu uskutočnenia vynálezu, ktorý vidno v dvoch opačných
smeroch,
− obrázok 3 znázorňuje perspektívny pohľad na antivibračnú podperu patriacu do
antivibračného zariadenia z obrázkov 1 a 2, ktorú vidno v rovnakom smere ako
na obrázku 2, a
− obrázok 4 znázorňuje vertikálny rez antivibračným systémom obsahujúcim
antivibračné zariadenie z obrázkov 1 a 2 namontované na prijímacom prvku.
[0016] Na jednotlivých obrázkoch rovnaké odkazy označujú rovnaké alebo podobné
prvky.
[0017] Ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2, vynález sa týka antivibračného
zariadenia 1, ktoré obsahuje:
− hydraulickú antivibračnú podperu S, ktorá obsahuje prvú a druhú pevnú
armatúru 2, 3, ktoré sú navzájom spojené elastomérovým telesom 4
prispôsobeným na odolávanie zaťaženiu v prvom smere Z, všeobecne
vertikálnom,
− a obmedzovací kryt L uspôsobený na upevnenie na prijímací prvok 31, ktorý
bude opísaný ďalej v texte, pričom tento obmedzovací kryt je prispôsobený na
obmedzenie výkyvov prvej armatúry 2 aspoň v prvom smere Z a v druhom
smere Y kolmom na prvý smer Z.
[0018] Ako je znázornené na obrázku 4, prvou armatúrou 2 môže byť napríklad kus zo
zvinutého plechu, v strede ktorého je vymedzená dutina 5 v treťom smere X kolmom
na vyššie uvedený prvý smer Z a druhý smer Y. Do tejto dutiny 5 sa napríklad môže
vsunúť spojovacie rameno nerozoberateľne spojné s hnacím blokom vozidla.
[0019] Elastomérové teleso 4 môže mať zvonovitý tvar a rozprestierať sa medzi:
− hrotom 6 vyformovaným odliatím, ktorý je spojený s prvou armatúrou 2 (ktorý
tvorí
napríklad
náliatky
spolupracujúce
prostredníctvom
zarážky
s obmedzovacím krytom L)
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− a prstencovú základňu 7 vyformovanú odliatím a spojenú s druhou armatúrou
3.
[0020] Druhá armatúra 3 môže byť zhotovená najmä z plastového materiálu. Táto
druhá armatúra môže byť vyrobená napríklad v dvoch kusoch spojených zváraním
alebo iným spôsobom:
− horný prstenec 8, na ktorom je pripevnená prstencová základňa 7
elastomérového telesa, zhotovená odliatím,
− a spodný veniec 9.
[0021] Spodný koniec spodného venca 9 obsahuje prstencový vnútorný okraj 10, ktorý
je pevne spojený s pružnou stenou z elastoméru 11. Vonkajší obvod tejto pružnej
elastomérnej steny 11 môže byť napríklad odliaty a priľnutý k uvedenému vnútornému
okraju 10. Pružná elastomérna stena 11 uzatvára ponechaný voľný priestor vo vnútri
okraja 10.
[0022] Medzi prstencom 8 a vencom 9 druhej armatúry je však vsunutá pevná priečka
12, pričom táto pevná priečka 12 je pevne spojená s druhou armatúrou 3. V osobitnom
príklade znázornenom na obrázkoch môže byť pevná priečka 12 zhotovená napr.
z plastového materiálu a pozostáva z dvoch kusov:
− po prvé z hornej dosky 13 a
− po druhé z dolnej dosky 14.
[0023] Pevná priečka 12 slúži na oddelenie pracovnej komory A priestoro vymedzenej
elastomérovým telesom 4 od vyrovnávacej komory B priestorovo vymedzenej pružnou
elastomérovou stenou 11.
[0024] Tieto dve hydraulické komory A a B sú vzájomne prepojené zúženým
priechodom C v tvare kruhového oblúka, ktorý je priestorovo vymedzený obvodovou
drážkou v spodnom plášti 14 priečky 12. Zúžený priechod C je prepojený s pracovnou
komorou A cez otvor (neznázornený na obrázku) vytvorený v hornej doske 13
a vyrovnávacou komorou B otvorom (neznázorneným na obrázku) vytvoreným
v spodnom plášti 14. Pracovná komora A a vyrovnávacia komora B a zúžený priechod
C tak tvoria uzavretý hydraulický okruh naplnený kvapalinou.
[0025] V prípade potreby môže byť oddeľovací ventil 15, ktorý je tvorený napríklad
elastomérnou membránou, umiestnený v puzdre 16, vytvorenom v spodnom plášti 14,
pričom oddeľovací ventil 15 je vložený do medzery medzi dvoma mriežkami 17, 18,
ktoré sú vytvorené v hornej doske 13 a spodnom plášti 14 a ktoré sú prepojené s
pracovnou komorou A a vyrovnávacou komorou B.
[0026] Princíp fungovania hydraulickej antivibračnej podpery S je sám o sebe známy
a nebude tu preto podrobne opísaný:
− elastomérové teleso 4 je uspôsobené tak, aby znášalo axiálne zaťaženie
(najmä hmotnosť hnacieho bloku) v prvom smere Z,
− vibračné pohyby medzi prvou a druhou armatúrou 2, 3, pri vysokej frekvencii a
nízkej amplitúde (napríklad vibrácie vyvolávané prevádzkou pohonnej
motorovej jednotky, ktoré majúce frekvenciu väčšiu ako 20 Hz a amplitúdu
menšiu ako niekoľko milimetrov), sú filtrované oddeľovacím ventilom 15,
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−

vibračné pohyby s nízkou frekvenciou (napríklad menej ako 20 Hertz) a väčšou
amplitúdou (napríklad väčšou ako niekoľko milimetrov), vyvolávané napríklad
jazdou vozidla, spôsobujú prenosy kvapaliny medzi hydraulickými komorami
A, B cez zúžený priechod C.

[0027] Druhá armatúra 3 môže mať vonkajší tvar napríklad v podstate valcovitý, teda
tvar rotačného telesa so stredovou osou Z0 rovnobežnou s prvým smerom Z, pričom
má dva bočné výčnelky 19 (pozri obrázky 1, 3 a 4) navzájom úplne protiľahlé v smere
Y. Tieto výčnelky 19 môžu mať vždy rovinnú vonkajšiu plochu 20, ktorej normála je
orientovaná v smere Y a spodná časť každého z týchto výčnelkov 19 je v smere Y
predĺžená prostredníctvom výstupku 21.
[0028] Ako je znázornené na obrázkoch 3 a 4, aspoň jeden z výčnelkov 19 má vo
svojej hornej časti, okrem iného, aspoň jeden čap 22 radiálne vyčnievajúci smerom
von v smere Y.
[0029] V konkrétnom príklade znázornenom na výkresoch obsahuje jeden z výčnelkov
19 dva čapy 22 umiestnené vedľa seba, zatiaľ čo druhý výčnelok 19 neobsahuje čap
22. Každý čap 22 môže mať napríklad hornú stranu 23 naklonenú smerom dole a
smerom von a dolnú stranu 24 v podstate kolmú na smer Z.
[0030] Ako je znázornené na obrázkoch 1, 2 a 4, obmedzovací kryt môže mať
napríklad hornú priečku 25 prekrývajúcu prvú armatúru 2 a dve rovnobežné bočné
ramená 26, ktoré sú umiestnené kolmo na druhý smer Y, a ktoré priestorovo
vymedzujú celú antivibračnú podperu S v uvedenom druhom smere Y, pričom tieto
dve bočné ramená sú predĺžené smerom von dvoma horizontálnymi upínacími pätkami
27, ktoré ležia proti sebe v smere Y.
[0031] Bočné ramená 26 sú zasadené v smere Z do vonkajších strán 20 výčnelkov 19
a sú opatrené vybraniami 28 umiestnenými v súlade s čapmi 22 druhej armatúry tak,
že uvedené čapy sa zachytia, keď preniknú do vybraní 28 pri spojovaní
obmedzovacieho krytu L s druhou armatúrou 3 antivibračnej podpery.
[0032] Upínacie pätky 27 obmedzovacieho krytu majú, okrem iného, každá na svojom
spojení so zodpovedajúcou postrannou časťou 25, úkosový výstupok 29, ktorý zapadá
do zodpovedajúceho výstupku 21 druhej armatúry. Spodné strany druhej armatúry 3
a upínacie pätky 27 sú v podstate v tej istej rovine.
[0033] Upínacie pätky 27 sú okrem toho vybavené upevňovacími prostriedkami, ako
sú otvory 30, pomocou ktorých sa antivibračné zariadenie 1 upevní na prijímací prvok
31, ako napr. na časť karosérie vozidla (najmä na pozdĺžny nosník karosérie),
napríklad pomocou matíc 32 alebo iných matíc, ako je znázornené na obrázku 4.
[0034] Antivibračný systém, ktorý tu bol práve opísaný, je teda možné zostaviť
v nasledujúcich dvoch krokoch:
− prípravný a provizórny montážny krok, v ktorom sa druhá armatúra 3
antivibračnej podpery S zaklapne na omedzovacom kryte L (následkom čoho
tieto dve súčasti zostanú spojené a budú sa dať ľahko skladovať a/alebo
prepravovať),
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−

konečný montážny krok, v ktorom sa obmedzovací kryt L upevní na prijímací
prvok 31 zatlačením druhej armatúry 3 na uvedený prijímací prvok v smere Z,
čo potom zaisťuje definitívne a pevné spojenie medzi druhou armatúrou 3,
obmedzovacím krytom L a prijímacím prvkom 31.
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Patentové nároky
1.

Antivibračné zariadenie obsahujúce:
− antivibračnú podperu (S) obsahujúcu pevnú prvú a druhú armatúru (2, 3),
ktoré sú navzájom spojené elastomérovým telesom (4) uspôsobeným tak,
aby odolávalo zaťaženiu v prvom smere (Z),
− a obmedzovací kryt (L) uspôsobený na upevnenie na prijímací prvok (31),
pričom uvedený obmedzovací kryt je uspôsobený tak, aby obmedzoval
výkyvy prvej armatúry (2) aspoň v prvom smere (Z) a v druhom smere (Y)
kolmom na prvý smer, pričom druhá armatúra (3) je spojená s obmedzovacím
krytom (L) aspoň jedným mechanickým spojením (22, 28) uspôsobeným
na pevné spojenie druhej armatúry s obmedzovacím krytom (L ), pričom
obmedzovací kryt (L) je uspôsobený tak, aby sa dal upevniť na prijímací
prvok (31) pritlačením druhej armatúry (3) na uvedený prijímací prvok,
vyznačuje sa tým, že druhá armatúra (3) je zaklapnutá v obmedzovacom
kryte vsadením do neho v prvom smere (Z), pričom antivibračná podpera (S)
v tomto kryte je hydraulická podpera (S) s uzavretým hydraulickým
okruhom naplneným kvapalinou, ktorá obsahuje:
− pracovnú komoru (A) priestorovo vymedzenú elastomérnym telesom
(4),
− vyrovnávaciu komoru (B) priestorovo vymedzenú pružnou
elastomérnou stenou (11) nerozoberateľne spojenou s druhou
armatúrou (3),
− a zúžený priechod (C) prepájajúci pracovnú komoru (A)
a vyrovnávaciu komoru (B),
pričom druhá armatúra má približne valcovitý vonkajší tvar rotačného telesa,
ktorého os je rovnobežná s prvým smerom (Z), a ktoré má dva bočné výčnelky
(19), navzájom úplne protiľahlé v druhom smere (Y).

2.

Antivibračné zariadenie podľa nároku 1, v ktorom druhá armatúra (3) obsahuje
aspoň jeden bočný čap (22) zapadajúci do vybrania (28) vytvoreného
v obmedzovacom kryte (L), slúžiaci na prichytenie uvedenej prvej armatúry (3)
do obmedzovacieho krytu (L) zapojením v prvom smere (Z).

3.

Antivibračné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v ktorom druhá armatúra (3) je vyrobená z plastového materiálu.

4.

Antivibračné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
v ktorom obmedzovací kryt (L) má tvar obráteného U, pričom obsahuje aspoň
jednu hornú stenu (25) prekrývajúcu prvú armatúru (2) a dve bočné remená (26)
umiestnené po oboch stranách antivibračnej podpery (S) a zaklapnuté v druhej
armatúre (3).

5.

Antivibračné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich patentových
nárokov, v ktorom obmedzovací kryt (L) obsahuje dve upevňovacie pätky (27),
ktoré sú predĺžením navzájom protiľahlých bočných krídiel (26), pričom uvedené
upevňovacie pätky (27) sú vybavené upevňovacími prostriedkami (30)
pripôsobenými na upevnenie na uvedený prijímací prvok (31).
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6.

Antivibračné zariadenie podľa nároku 5, v ktorom druhá armatúra (3) obsahuje
výstupky (21), radiálne sa rozprestierajúce smerom von, a v ktorom
upevňovacie pätky (27) obmedzovacieho krytu prekrývajú uvedené výstupky
(21).

7.

Antivibračné zariadenie podľa nároku 6, v ktorom upevňovacie pätky (27)
obmedzovacieho krytu obsahujú úkosové výstupky (29) prekrývajúce výstupky
(21) druhej armatúry, pričom druhá armatúra (3) a uvedené upevňovacie pätky
(27) majú koplanárne spodné strany uspôsobené tak, aby boli v rovinnom
kontakte s časťou prijímacieho prvku (31).

8.

Antivibračný systém obsahujúci antivibračné zariadenie (1) podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov a jeden prijímací prvok (31), na ktorom je upevnený
obmedzovací kryt (L), pričom obmedzovací kryt pritláča druhú armatúru (3) na
prijímací prvok (31) v prvom smere (Z).

9.

Antivibračný systém podľa nároku 8, v ktorom prijímací prvok (31) obsahuje časť
prekrytú antivibračným zariadením (1), pričom uvedená prekrytá časť má v
podstate rovný povrch, a v ktorom druhá armatúra (3) obsahuje výstupky (21)
radiálne sa rozprestierajúce smerom von, pričom tieto výstupky majú v podstate
rovnú spodnú stranu a uvedená spodná strana je podopieraná uvedenou časťou
prekrytou prijímacím prvok (31).

10. Antivibračný systém podľa patentového nároku 8, v ktorom prijímacím prvkom
(31) je časť karosérie vozidla.
11. Spôsob výroby antivibračného systému podľa nároku 8 alebo 9, ktorý pozostáva
z:
− prípravného montážneho kroku, v ktorom je druhá armatúra (3) antivibračnej
podpery zaklapnutá na obmedzovacom kryte (L),
− a konečného montážneho kroku, v ktorom sa obmedzovací kryt upevní na
prijímací prvok (31) tak, že sa druhá armatúra (3) upne na uvedený prijímací
prvok (31) v prvom smere (Z).
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