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Anotácia:
Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla s nábojom
kolesa pozostáva z upínacieho uzla (20) na ľavej vidlici
(16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, a kazetového uzla
(21) na pravej vidlici (16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, pričom cez upínací uzol (20), náboj (17) kolesa a kazetový uzol (21) je prevlečený hriadeľ (19) s perami. Upínací
uzol (20) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je
pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10)
je uložené ložisko (9) zabezpečené proti axiálnemu pohybu
poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je uložený upínací náboj (4) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi
unášačmi (7). Na upínacom náboji (4) je pomocou závitu
upevnená príruba (3), na ktorú je pomocou skrutiek (2)
upevnený brzdový kotúč (1). Na konci upínacieho náboja
(4) je pomocou čapu (6) upevnená excentrická páka (5).
Kazetový uzol (21) je tvorený ložiskovým domčekom (10),
ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je kazetový náboj (11) s dvoma pevne a symetricky upevnenými
krátkymi unášačmi (7). Na kazetovom náboji (11) je pomocou závitu upevnená kazeta (15) aspoň s jedným reťazový m
kolesom, v ktorej je uložená pružina (14). V náboji (17) kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé unášače (18).
Hriadeľ (19) s perami je na strane kazetového uzla (21)
ukončený závitom s kruhovou maticou (12) a kontramaticou
(13) a na strane upínacieho uzla (20) upevnený v montážnom celku excentrickou pákou (5).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie upevnenia zadného kolesa bicykla. Technické riešenie patrí
do oblasti strojárenstva a prepravných prostriedkov.
5

Doterajší stav techniky

10

15

V súčasnom stave techniky je známe, že sú brzdový kotúč a kazeta (reťazové kolesá) namontované priamo na náboji zadného kolesa. Preto pri demontáži kolesa (pri defekte, oprave, a podobne) sa z bicykla zloží
koleso spolu s brzdovým kotúčom a kazetou. Preto sa musí reťaz zložiť z kazety a brzdový kotúč vytiahnuť
zo strmeňa s brzdovými platničkami. Pri následnej montáži zadného kolesa (po oprave) sa musí brzdový kotúč znovu nasunúť do strmeňa s brzdovými platničkami a reťaz znovu založiť späť na kazetu, čím sa predlžuje čas montáže. Vzhľadom na vôle pri montáži jednotlivých komponentov sa často stáva, že pri montáži kolesa na bicykel vzájomná poloha brzdového kotúča a strmeňa s brzdovými platničkami musí byť korigovaná
– brzdový kotúč nie je v strede strmeňa. Preto je potom potrebné nastavovať vzájomnú polohu brzdového kotúča a strmeňa, čo opäť predlžuje čas montáže kolesa na bicykel.
Výsledkom úsilia autorov o zdokonalenie stavu techniky v danej oblasti je ďalej opisovaná konštrukcia
upevnenia zadného kolesa bicykla v pred-loženom technickom riešení.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla podľa predloženého technického riešenia. Jedná sa o riešenie aplikovateľné tam, kde voľnobežka je umiestnená v pedálovej časti bicykla. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva z upínacieho uzla na ľavej vidlici bicykla
a priliehajúceho k náboju kolesa a kazetového uzla na pravej vidlici a priliehajúceho k náboju kolesa. Cez
upínací uzol, náboj kolesa a kazetový uzol je prevlečený hriadeľ s perami. Upínací uzol umožňuje rotačné
upevnenie zadného kolesa na ľavú stranu zadnej vidlice bicykla. Zároveň je na ňom upevnený brzdový kotúč
slúžiaci na brzdenie bicykla. Upínací uzol je tvorený ložiskovým domčekom, ktorý je pevne spojený s vidlicou bicykla. V ložiskovom domčeku je uložené ložisko zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom. V ložisku je uložený upínací náboj kolesa s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi. Na upínacom náboji kolesa je pomocou závitu upevnená príruba, na ktorú je pomocou skrutiek upevnený
brzdový kotúč slúžiaci na brzdenie bicykla. Na konci upínacieho náboja kolesa je pomocou čapu upevnená
excentrická páka. Kazetový uzol umožňuje rotačné upevnenie zadného kolesa na pravú stranu zadnej vidlice
bicykla. Zároveň je na ňom upevnená kazeta, čo je súprava reťazových kolies, alebo jedno reťazové koleso
slúžiaca na prenos krútiaceho momentu na zadné koleso. Kazetový uzol je tvorený ložiskovým domčekom,
ktorý je pevne spojený s vidlicou bicykla, v ložiskovom domčeku je uložené ložisko zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom. V ložisku je umiestnený kazetový náboj s dvoma pevne a symetricky
upevnenými krátkymi unášačmi. Na kazetovom náboji je pomocou závitu upevnená kazeta s aspoň jedným
reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina. V náboji kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé
unášače. Hriadeľ s perami umožňuje upevnenie náboja zadného kolesa na zadnú vidlicu prostredníctvom
upínacieho uzla a kazetového uzla. Hriadeľ s perami prenáša krútiaci moment z kazety na náboj zadného kolesa. Pri brzdení zasa hriadeľ s perami prenáša brzdový moment na náboj kolesa. Hriadeľ s perami je na strane kazetového uzla ukončený závitom s kruhovou maticou a kontramaticou, ktorých funkciou je vy medzene
vôlí v celom montážnom celku. Na strane upínacieho uzla je hriadeľ s perami upevnený v montážnom celku
excentrickou pákou.
Výhody konštrukcie upevnenia zadného kolesa bicykla podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že je zaručená možnosť rýchlej montáže
a demontáže zadného kolesa bicykla, pretože pri montáži a demontáži sa uvoľňuje a upína len samotné koleso s jedným upínacím prvkom, pričom brzdový kotúč a kazeta (reťazové kolesá) zo stávajú stále na zadnej
vidlici bicykla, a teda nie je nutné tieto komponenty pri montáži kolesa znovu nastavovať. Hriadeľ s perami
je ukončený závitom, na ktorom je matica s podložkou, ktoré slúžia na vymedzenie vôlí v celom montážnom
celku. Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla umožňuje vymedzenie vôlí v montážnom celku.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlená na výkresoch. Na obr. 1 je znázornená schéma konštrukcie upevnenia zadného kolesa bicykla s možnosťou jeho

2

S K 18-2020 U1

rýchlej výmeny. Na obr. 2 je znázornená schéma upínacieho a kazetového uzla . Na obr. 3 je znázornená
schéma hriadeľa s perami. Na obr. 4 je znázornená schéma dlhého a krátkeho unášača. Na obr. 5 je znázornená schéma excentrickej páky.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako
obmedzenia riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako
rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nárokov na ochranu.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia pevnenia zadného kolesa bicykla podľa technického riešenia ako je to znázornené na obr. 1. Jedná sa o riešenie aplikovateľné tam, kde voľnobežka je umiestnená v pedálovej časti bicykla. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva z upínacieho uzla 20 na ľavej vidlici 16 bicykla a priliehajúceho k náboju 17 kolesa a kazetového uzla 21 na pravej vidlici 16 a priliehajúceho k náboju 17 kolesa. Cez upínací uzol 20, náboj 17 kolesa a kazetový uzol 21 je
prevlečený hriadeľ 19 s perami. Ako je znázornené na obr. 2, tak upínací uzol 20 umožňuje rotačné upevnenie zadného kolesa na ľavú stranu zadnej vidlice 16 bicykla. Zároveň je na ňom upevnený brzdový kotúč 1
slúžiaci na brzdenie bicykla. Upínací uzol 20 je tvorený ložiskovým domčekom 10, ktorý je pevne spojený
s vidlicou 16 bicykla. V ložiskovom domčeku 10 je uložené ložisko 9 zabezpečené proti axiálnemu pohybu
poistným krúžkom 8. V ložisku 9 je uložený upínací náboj 4 kolesa s dvoma pevne a symetricky upevnenými
krátkymi unášačmi 7. Na upínacom náboji 4 kolesa je pomocou závitu upevnená príruba 3, na ktorú je pomocou skrutiek 2 upevnený brzdový kotúč 1 slúžiaci na brzdenie bicykla. Na konci upínacieho náboja 4 kolesa
je pomocou čapu 6 upevnená excentrická páka 5. Ako je znázornené na obr. 2, tak kazetový uzo l 21 umožňuje rotačné upevnenie zadného kolesa na pravú stranu zadnej vidlice 16 bicykla. Zároveň je na ňom upevnená
kazeta 15, čo je súprava reťazových kolies, alebo jedno reťazové koleso slúžiaca na prenos krútiaceho momentu na zadné koleso. Kazetový uzol 21 je tvorený ložiskovým domčekom 10, ktorý je pevne spojený s vidlicou 16 bicykla, v ložiskovom domčeku 10 je uložené ložisko 9 zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom 8. V ložisku 9 je umiestnený kazetový náboj 11 s dvoma pevne a symetricky upevnenými
krátkymi unášačmi 7 ako sú znázornené na obr. 4. Na kazetovom náboji 11 je pomocou závitu upevnená kazeta 15 s aspoň jedným reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina 14. V náboji 17 kolesa sú pevne
a symetricky upevnené dva dlhé unášače 18 ako sú znázornené na obr. 4. Hriadeľ 19 s perami ako je znázornený na obr. 3 umožňuje upevnenie náboja 17 zadného kolesa na zadnú vidlicu 16 prostredníctvom upínacieho uzla 20 a kazetového uzla 21. Hriadeľ s perami prenáša krútiaci moment z kazety 15 na n áboj 17 zadného
kolesa. Pri brzdení zasa hriadeľ 19 s perami prenáša brzdový moment na náboj 17 kolesa. Hriadeľ 19 s perami je na strane kazetového uzla 21 ukončený závitom s kruhovou maticou 12 a kontramaticou 13, ktorých
funkciou je vymedzene vôlí v celom montážnom celku. Na strane upínacieho uzla 20 je hriadeľ 19 s perami
upevnený v montážnom celku excentrickou pákou 5 ako je znázornená na obr. 5.
Priemyselná využiteľnosť
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Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla podľa technického riešenia je využiteľný v strojárskych
podnikoch, ktoré sa zaoberajú výrobou bicyklov. S určitými úpravami je možné vynález aplikovať aj na motorky, vozíky a iné zariadenia, kde je potrebné pri opravách urýchliť demontáž a montáž kolies.
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Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla s nábojom kolesa, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že pozostáva z upínacieho uzla (20) na ľavej vidlici (16) a priliehajúceho k náboju (17) kolesa a kazetového
uzla (21) na pravej vidlici (16) a priliehajúceho k náboju (17) kolesa, pričom cez upínací uzol (20), náboj
(17) kolesa a kazetový uzol (21) je prevlečený hriadeľ (19) s perami; pričom upínací uzol (20) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16), v ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8), v ložisku (9) je uložený upínací náboj
(4) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7), pričom na upínacom náboji (4) je pomocou závitu upevnená príruba (3), na ktorú je pomocou skrutiek (2) upevnený brzdový kotúč (1), na konci
upínacieho náboja (4) je pomocou čapu (6) upevnená excentrická páka (5); kazetový uzol (21) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16), pričom v ložiskovom domčeku (10) je
uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8), v ložisku (9) je kazetový
náboj (11) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7), na kazetovom náboji (11) je
pomocou závitu upevnená kazeta (15) s aspoň jedným reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina (14);
v náboji (17) kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé unášače (18); hriadeľ (19) s perami je na strane kazetového uzla (21) ukončený závitom s kruhovou maticou (12) a kontramaticou (13) a na strane upínacieho uzla (20) upevnený v montážnom celku excentrickou pákou (5).
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