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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka prístrojov na pečenie vianočných oblátok, trubičiek, slaných oblátok, tortových
oblátok, lokší, veľkorozmerových palaciniek a rôznych tvarovaných a plnených produktov pomocou výmenných tvarovacích platní vhodnej konštrukcie.
Doterajší stav techniky
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Doteraz sa oblátky pripravovali v technicky zastaraných prípravkoch v podobe klieští s dvoma kruhovými
alebo oválnymi platňami. Platne sa nahrievali nad plameňom, neskôr aj elektricky. Práca a manipulácia
s kliešťami bola namáhavá, nerentabilná a vyžadovala spoluprácu viacerých pracovníkov. Kvalita oblátok
bola nízka a vyžadovala dodatočnú úpravu tvaru oblátok.
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Podstata technického riešenia
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Predmetom technického riešenia je pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom, ktorý je dokonalejší, bezpečnejší a vhodný aj na profesionálnu veľkosériovú výrobu oblátok. Pekáč
pozostáva z kovovej konštrukcie tvorenej pevným spodným rámom a odklopným horným rámom s podporou
pneumatických pružín, pričom v oboch rámoch sú upevnené výhrevné telesá so špirálami chránenými krytom, spojené rozoberateľne so špeciálne upravenými tvarovacími platňami pomocou upínačov, umožňujúcich
ich jednoduchú a rýchlu výmenu. Horný rám je odklopný a uložený na čapoch v drážkach nôh pekáča, výškovo nastaviteľný na hrúbku pečenej oblátky. Tvarovacie platne sú vyhrievané elektrickým prúdom privedeným do pekáča trojžilovým vodičom a napájacími vodičmi A do spodného výhrevného telesa a napájacími
vodičmi B do horného výhrevného telesa cez termostat s tepelnou poistkou, pričom vodiče A a vodiče B sú
zapojené do série. Elektrické vodiče s tepelne odolnou silikónovou izoláciou a ich vstupy do výhrevných telies sú chránené izolačnými priechodkami z teflónu a krytmi.
Pekáč oblátok je v prednej časti vybavený pneumatickým roztláčacím a uzatváracím mechanizmom vybaveným dvojicou zatváračov, ktoré spodný a horný rám pevne uzavrú, a dvojicou pneumatických pružín,
ktoré po otvorení odklopného horného rámu po doraz so skrutkou horný rám podopierajú. Roztláčací a zatvárací mechanizmus sa skladá z rukoväti, spodnej priečky, spojovníka, tyčky, držadla, hornej priečky a zaisťovacej skrutky, ktorá zabezpečuje zatvorený pekáč pri preprave a uložení. Roztláčací a zatvárací mechanizmus
spolu s ložiskami na čapoch s maticami a podložkami uloženými v drážke spodného rámu zabezpečia spoľahlivé zatvorenie pekáča pri pečení. Všetky otočné prvky pekáča sú v guľôčkových ložiskách.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obr. 1 Pohľad na otvorený pekáč
Obr. 2 Bočný pohľad na zavretý pekáč
Obr. 3 Zatvárač
Obr. 4 Pohľad na pneumatickú pružinu
Obr. 5 Upínač tvarovacej platne
Obr. 6 Zadný pohľad na pekáč
Obr. 7 Detail ložiska zatvárača
Obr. 8 Predný pohľad na pekáč
Príklady uskutočnenia
Pekáč oblátok s mechanickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom sa skladá z oceľového rámu
a oceľových profilov s povrchovou úpravou lesklý zinok, pričom spodný rám 1 je pevný a horný rám 2 je
odklopný uložený na čapoch 5 v bočných drážkach nohy 10, vertikálne nastaviteľný na hrúbku pečenej oblátky.
Na spodnom ráme 1 je upevnené spodné výhrevné teleso 3 k spodnej tvarovacej platni 5 a na hornom ráme 2 je upevnené horné výhrevné teleso 4 k hornej tvarovacej platni 6 pomocou upínača 9, tvoreného upínacím háčikom 22, pružinou 23, skrutkou 24 a maticou 25. Tvarovacie platne 3 a 4 s funkčnými plochami a obrazcami dizajnu a výhrevné telesá 3 a 4 tvoriace po spojení jeden celok sú kruhové, oválne alebo hranaté.
Horný rám 2 je odklopný a uložený na čapoch I. 11 v drážkach nohy 10 a nastaviteľný na hrúbku oblátky.
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Pneumatická pružina 8 je upevnená medzi spodný rám 1 a horný rám 2 úpinkami 20 a 21. Spodná tvarovacia
platňa 5 je vyhrievaná spodným výhrevným telesom 3 cez vodiče A – 27 spodnej špirály a horná tvarovacia
platňa 6 je vyhrievaná horným výhrevným telesom 4 cez vodiče B – 28 hornej špirály, pričom sú zapojené
do série cez termostat 37. Spodné výhrevné teleso 3 a horné výhrevné teleso 4 so špirálami sú vybavené krytom 32 a rozvody vodičov A – 27 i vodiče B – 28 sú chránené krytkami 29. Teplota výhrevných telies 3 a 4
sa reguluje termostatom 37, ktorý v prípade skratu preruší dodávku elektrickej energie. Elektrický prúd je
do pekáča privedený trojžilovým vodičom 40 cez dvojité izolačné priechodky 41 po zapnutí vypínača 39,
pričom je celý pekáč chránený uzemnením. Všetky vodiče sú chránené silikónovou izoláciou a na vstupe
do výhrevných telies 3 a 4 je dvojitá izolačná priechodka 41. Po zapnutí vypínača 39 sa rozsvieti v prednej
časti pekáča LED kontrolka 38 červenej farby, ktorá signalizuje vyhrievanie. Keď LED kontrolka 38 zhasne,
je pekáč pripravený na prevádzku a termostat 37 udržuje nastavenú teplotu automaticky. Horný rám 2 s horným výhrevným telesom 4 a hornou tvarovacou platňou 6 sa odklopí, na funkčné plochy tvarovacích platní 5
a 6 sa nanesie separačná vrstva a na funkčnú plochu spodnej tvarovacej platne 5 sa naleje odmerané množstvo oblátkového cesta ručne alebo dávkovačom, horná tvarovacia platňa 6 sa pritlačí na spodnú tvarovaciu
platňu 5, zatvárač 7 sa zasunie do kladiek 33 na čapoch 34, čím sa oblátkové cesto roztlačí. Vo vhodnom čase
sa zatvárač 7 uvoľní, horná tvarovacia platňa 6 sa odklopí pomocou pneumatickej pružiny 8 po doraz 30
s dorazovou skrutkou 31 a upečená oblátka sa vyberie z pekáča.
Priemyselná využiteľnosť
Technické riešenie predstavuje nový typ pekáča oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom. Pekáč je určený na profesionálne použitie aj nepretržitú prevádzku. Na takýto účel je možné pekáč vybaviť signalizáciou dopečenia oblátky.
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Zoznam vzťahových značiek
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1 Spodný rám
2 Horný rám
3 Spodné výhrevné teleso
4 Horné výhrevné teleso
5 Spodná tvarovacia platňa
6 Horná tvarovacia platňa
7 Zatvárač
8 Pneumatická pružina
9 Upínač
10 Noha
11 Čap I.
12
13 Rukoväť
14 Spodná priečka
15 Spojovník
16 Tyčka
17 Držadlo
18 Horná priečka
19 Zaisťovacia skrutka
20 Úpinka I.
21 Úpinka II.
22 Upínací háčik
23 Pružina
24 Skrutka
25 Upínacia matica
26 Upínacia skrutka
27 Vodiče A
28 Vodiče B
29 Krytka
32 Doraz
31 Dorazová skrutka
32 Kryt
33 Ložisko
30 Čap II.
35 Matica
36 Podložka
37 Termostat
38 LED kontrolka
39 Vypínač
40 Trojžilový vodič
41 Dvojitá izolačná priechodka
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že spodný rám (1) so spodným výhrevným telesom (3) a spodnou tvarovacou platňou (5) je pevný
a horný rám (2) s horným výhrevným telesom (4) a hornou tvarovacou platňou (6) je odklopný a uložený
na čapoch I. (11) v drážkach nohy (10) tak, že horná tvarovacia platňa (6) s horným výhrevným telesom (4),
upínačom (9), zatváračom (7) a pneumatickou pružinou (8) tvorí jeden celok.
2. Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spodné výhrevné teleso (3) a horné výhrevné teleso (4) sú pripojené k elektrickej sieti trojžilovým vodičom (40) cez vypínač (39), regulačný termostat (37) s tepelnou poistkou, vodiče A –
(27) spodnej špirály a vodiče B – (28) hornej špirály sú zapojené do série a na LED kontrolku (38).
3. Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom podľa nárokov 1 až 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vodiče A – (27) spodnej špirály a vodiče B – (28) hornej špirály sú chránené izolačnými priechodkami (41) a krytkami (29), spodné výhrevné teleso (3) a horné výhrevné teleso (4)
sú chránené krytom (32).
4. Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zatvárač (7) tvoriaci zatvárací mechanizmus s ložiskom (33), čapom II.
(34), maticou (35) a podložkami (36) pozostáva z rukoväti (13), spodnej priečky (14), spojovníka (15), tyčky
(16), držadla (17), hornej priečky (18), zaisťovacej skrutky (19), dorazu (30) a dorazovej skrutky (31).
5. Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom podľa nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upínač (9) je tvorený upínacím háčikom (22), pružinou (26), skrutkou
(24) s upínacou maticou (25).
8 výkresov
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