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Opis

[0001] Technická oblasť predloženého vynálezu spadá
delostrelecké náboje, ako aj priehradky s hnacími náplňami.

do

upevňovacích

zariadení

pre

[0002] Pokiaľ ide o prepravu delostreleckej munície, na prepravu hnacích náplní sú známe
kontajnery alebo zásobníky, ktoré obsahujú priehradky, nazývané priehradky na náboje. Každá
priehradka môže prijať jedno puzdro alebo obal s nábojmi. Delostrelecké náboje sú napokon
rozmiestnené v priehradkách na delostrelecké náboje. Rozmery priehradiek na delostrelecké
náboje sú menšie ako rozmery priehradiek na puzdrá na hnacie náplne.
[0003] Patent DE19529914 popisuje teda zásobník na delostrelecké náboje a prostriedky
zjednodušujúce vyberanie delostreleckých nábojov zo zásobníka. Tieto prostriedky obsahujú
priehradku, ktorá sa môže posúvať v drážkach zásobníka s pomocou koliesok. Priehradky takéhoto
zásobníka majú zmenšené rozmery, o niečo väčšie ako je priemer delostreleckého náboja. Takáto
priehradka nemôže obsahovať hnacie náplne, ktorých rozmery, bez ohľadu na kaliber, majú vždy
väčší priemer ako je kaliber delostreleckého náboja.
[0004] Patent DE2620930 napokon zverejňuje zásobník obsahujúci vrchnú časť, ktorá sa skladá z
priehradiek na náboje a spodnú časť, ktorá sa skladá z priehradiek na delostrelecké náboje. Ako je
to uvedené v patente DE19529914, každá priehradka na delostrelecké náboje je vybavená
priehradkou, ktorá umožňuje vybrať delostrelecký náboj.
[0005] Prevádzkové potreby si môžu vyžadovať zvýšený odvod delostreleckých nábojov a bolo by
teda zaujímavé môcť umiestniť tieto delostrelecké náboje do priehradiek určených na hnacie
náplne.
[0006] Vzniká tu teda problém adaptácie priehradiek na náboje, ktoré sú oveľa priestrannejšie, pre
tieto delostrelecké náboje, keďže každá priehradka je prispôsobená na jednu alebo viac hnacích
náplní, ktoré sa vložia do puzdra alebo obalu.
[0007] Delostrelecké náboje nie sú upevnené, sú pohyblivé a narážajú do stien priehradiek na
náboje, čo môže spôsobiť poškodenie priehradky, ale aj delostreleckého náboja a jeho poistky.
[0008] Predložený vynález navrhuje vyriešiť tento problém s upevnením navrhnutím upevňovacích
zariadení delostreleckého náboja a priehradiek na náboje, ktoré dokážu prijať takéto upevňovacie
zariadenia podľa predloženého vynálezu.
[0009] Predložený vynález sa tak vzťahuje na upevňovacie zariadenie k horizontále pre
delostrelecký náboj určený na vloženie do priehradky s hnacími náplňami, pričom toto zariadenie
obsahuje žliabok určený na vloženie do priehradky, pričom tento žliabok obsahuje oporné povrchy
určené na oporu delostreleckého náboja a oporné povrchy obsahujúce stĺpiky určené na kontakt s
bočnými stenami priehradky tak, aby sa zabránilo každému priečnemu pohybu zariadenia vo
vzťahu k priehradke, pričom oporné povrchy sú napokon rozmiestnené v priehradke tak, aby sa
pozdĺžna os delostreleckého náboja nachádzala vo vzdialenosti R od vrchnej časti priehradky, ktorá
je presne rovnaká ako obvod delostreleckého náboja, aby sa znemožnil priečny pohyb
delostreleckého náboja, pričom toto zariadenie obsahuje pozdĺžny blokovací prostriedok
delostreleckého náboja, ktorý sa dokáže otáčať medzi blokovacou polohou, kde sa oprie o hlavicu
delostreleckého náboja a otvorenou polohou, kde sa nachádza v istej vzdialenosti od
delostreleckého náboja, pričom žliabok obsahuje dorazový prostriedok určený na spoluprácu s
pevným dorazovým rozhraním priehradky.
[0010] Výhodne oporné povrchy tvoria vzájomný uhol a môžu sa dotýkať vzdialenej tvoriacej krivky
delostreleckého náboja.
[0011] Výhodne oporné povrchy tvoria polo valcovitý profil určený na to, aby zodpovedali profilu
delostreleckého náboja.

[0012] Výhodne oporné povrchy obsahujú protišmykovú úpravu, aby umožňovali ľahšie kĺzanie
delostreleckého náboja.
[0013] Výhodne blokovací prostriedok obsahuje páčku, ktorej prvý koniec obsahuje vidlicu, ktorá sa
opiera o hlavicu delostreleckého náboja aspoň v dvoch opačných bodoch tohto delostreleckého
náboja, keď je blokovací prostriedok v polohe zablokovania.
[0014] Výhodne toto zariadenie obsahuje zámku, ktorá dokáže uzamknúť páčku v polohe
zablokovania.
[0015] Výhodne je druhý koniec páčky nastavený smerom dole k zariadeniu a obsahuje priečnu os
otáčania na zariadení.
[0016] Výhodne je ťažisko páčky posunuté vo vzťahu k vertikálnej rovine prechádzajúcej osou
otáčania páčky tak, aby sa umožnilo otáčanie páčky pomocou gravitácie.
[0017] Výhodne žliabok obsahuje poistnú zarážku určenú na zasahovanie do zadnej časti
delostreleckého náboja.
[0018] Predložený vynález sa vzťahuje aj na kontajner na hnacie náplne obsahujúci aspoň jednu
priehradku s hnacími náplňami určenú na upevňovacie zariadenie delostreleckého náboja,
kontajner vyznačujúci sa tým, že každá priehradka obsahuje aspoň jeden dorazový povrch určený
na spoluprácu s dorazovým prostriedkom, ktorý žliabok nastaví tak, aby sa zabránilo pozdĺžnemu
prevodu upevňovacieho zariadenia na priehradku.
[0019] Výhodne bude môcť dorazové rozhranie obsahovať aspoň jeden pevný valcovitý výstupok
bočnej steny priehradky.
[0020] Predložený vynález lepšie pochopíte, keď si prečítate nasledujúci popis, popis na základe
priložených výkresov, a teda výkresov, na ktorých:
Obrázok 1 predstavuje pohľad na tri štvrtiny upevňovacieho zariadenia podľa predloženého
vynálezu.
Obrázok 2 predstavuje podrobný pohľad na pozdĺžny rez zariadením podľa predloženého
vynálezu v zablokovanej polohe.
Obrázok 3 predstavuje podrobný pohľad na pozdĺžny rez zariadením podľa predloženého
vynálezu v otvorenej polohe.
Obrázok 4 predstavuje čiastočný pohľad na kontajner podľa predloženého vynálezu vybavený
priehradkami.
Obrázok 5 predstavuje čiastočný pohľad na kontajner podľa predloženého vynálezu vybavený
priehradkami a znázorňujúci priehradku obsahujúcu náboj a priehradku obsahujúcu
delostrelecký náboj.

[0021] Podľa obrázku 1 upevňovacie zariadenie 1 podľa predloženého vynálezu obsahuje žliabok 2
určený na nesenie delostreleckého náboja 100.
[0022] Tento žliabok 2 je zhotovený napríklad z ohýbaného plechu a obsahuje profil v tvare M
(profil v tvare M je lepšie vidno na obrázku 4), teda profil, ktorý sa tiahne dôkladne po celej dĺžke
delostreleckého náboja 100.
[0023] Oporné povrchy 3 prijímajú delostrelecký náboj 100 pre oporu a pozdĺžne upevnenie v tvare
písmena V pod delostreleckým nábojom 100. Tieto oporné povrchy 3 tak tvoria vzájomný uhol a
môžu sa dotýkať vzdialenej tvoriacej krivky delostreleckého náboja 100 (dotyčnice T sú viditeľné na
obrázku 4). Oporné povrchy 3 sú pokryté protišmykovou úpravou, ktorá bude môcť obsahovať
napríklad polytetrafluoroetylénové dosky s vysokou hustotou, aby sa umožnila jednoduchá
pozdĺžna manipulácia (vkladanie/vyberanie) s delostreleckým nábojom 100 pre používateľa.
[0024] Upevňovacie zariadenie 1 obsahuje oporné povrchy 4 obsahujúce vertikálne stĺpiky 4, ktoré
sa tiahnu po celej dĺžke žliabku 2. oporné povrchy 4 sú určené na interferenciu rovných pozdĺžnych

častí (vetvy M) a vertikálnych častí a spodnou časťou do stien priehradky ako to uvidíme ďalej na
obrázku 4.

[0025] Predná časť AV zariadenia 1 obsahuje blokovací prostriedok 5, určený na to, aby zabránil
presunu delostreleckého náboja 100 smerom dopredu AV v zariadení 1. Blokovací prostriedok 5
viditeľný na obrázku 1 obsahuje páčku 6.
[0026] Páčka 6 obsahuje na svojom prvom konci vidlicu 7, ktorá môže zodpovedať hlavici
delostreleckého náboja 100 v polkruhovej zóne opory, ktorá ponúka aspoň dva diametrálne opačné
body opory vo vzťahu k pozdĺžnej osi 101 delostreleckého náboja 100.
[0027] Blokovací prostriedok 5 sa bude môcť nachádzať v menšej vzdialenosti D od hlavice
(obrázok 2), pričom je dôležité, aby dokázal zastaviť delostrelecký náboj 100 počas prípadného
pozdĺžneho posunu tohto delostreleckého náboja bez opory o poistku 200 delostreleckého náboja
100.
[0028] Druhý koniec páčky 6 obsahuje otočný spoj 8, ktorý umožňuje blokovaciemu prostriedku 5
otáčať sa medzi blokovacou polohou a otvorenou polohou. Otvorená poloha, znázornená na
obrázku 3, umožňuje uvoľniť blokovací prostriedok 5 z pozdĺžnej dráhy delostreleckého náboja 100,
ktorý kĺže po oporných povrchoch 3.
[0029] Blokovacie tlačidlo 9, ktoré tvorí doraz, umožňuje uzamknúť blokovací prostriedok 5 v
zablokovanej polohe.
[0030] Všimneme si na obrázku 2, že páčka 6 obsahuje protizávažie 10, ktoré posúva ťažisko
páčky z vertikálnej roviny prechádzajúcej cez os otočného spoja 8, čím vzniká otočný moment.
[0031] Takto, podľa obrázku 3, keď sa ovláda blokovacie tlačidlo 9, tento moment vyvolá otáčanie
páčky 6 smerom nadol, čím sa uvoľní blokovací prostriedok 5 z pozdĺžnej dráhy vyberania
delostreleckého náboja 100 smerom dopredu AV.
[0032] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia zjavného pre odborníka v tomto obore, ktorý tu však
nie je zobrazený, pričom páčka 5 by nemusela obsahovať protizávažie 10. Bude teda potrebné
manuálne vyvážiť páčku 6, aby ste mohli vytiahnuť delostrelecký náboj.
[0033] Ak chcete zablokovať pozdĺžny posun delostreleckého náboja 100 smerom dozadu AR v
zariadení 1, žliabok 2 bude môcť obsahovať zarážku 12 určenú na interferenciu so zadnou plochou
delostreleckého náboja 100 (obrázok 1).
[0034] Podľa obrázku 4 kontajner 15 alebo zásobník 15 s nábojmi obsahuje priehradky 11 so
súvislými hnacími nábojmi.
[0035] Je tu znázornená priehradka 11, ktorá obsahuje upevňovacie zariadenie 1
predloženého vynálezu.

podľa

[0036] Pre jednoduchosť znázornenia je tu znázornená len jedna priehradka s nábojmi 11
vybavená takýmto upevňovacím zariadením 1, pre odborníka v tomto odbore je však zjavné, že
každá priehradka s nábojmi 11 môže obsahovať zariadenie 1 podľa predloženého vynálezu.
[0037] Všimneme si, že na tomto obrázku 4 vertikálne stĺpiky 4 tvoria oporné povrchy 4, ktoré
pozdĺžne zasahujú do bočných stien 16 priehradky s nábojmi 11. úsek každého z týchto stĺpikov 4
je opretý o vnútornú stenu priehradky 11. Týmto spôsobom vertikálne stĺpiky 4 bránia každému
priečnemu alebo horizontálnemu posunu žliabku 2 (šípka H) a každému pohybu žliabku 2 smerom
nadol v priehradke 11 (šípka V).
[0038] Odborník v tejto oblasti techniky nastaví oporné povrchy 4 a podporné povrchy 3 tak, aby sa
nastavila pozdĺžna os delostreleckého náboja 100 do vzdialenosti R od vrchnej steny priehradky 11,
vzdialenosti R, ktorá je presne rovnaká ako maximálny polomer R delostreleckého náboja 100, tak,
aby sa zablokovali vertikálne pohyby vychádzajúce z delostreleckého náboja 100.

[0039] Týmto spôsobom upevňovacie zariadenie 1 umožňuje vykompenzovať nadbytočný priestor
poskytovaný priehradkou 11 a radiálne blokuje delostrelecký náboj 100.
[0040] Na obrázku 5 priehradka s nábojmi 11 vrchnej časti kontajnera 15 obsahuje hnaciu náplň 20
vo svojom obale 21. Tento typ obalu 21 s osemhranným prierezom vertikálne a horizontálne
upevňuje náplň 20 s oporou o svoj vrchný, spodný a postranný povrch, na stenách priehradky 11.
Je teda jasne vidieť, že delostrelecký náboj 100 má priemer D jasne menší ako je šírka L a výška
obalu 21 náplne 20 a vyžaduje si teda vhodné nastavenie, ktoré sa vykonáva nastavovacím
zariadením podľa predloženého vynálezu.
[0041] V prípade, kedy žliabok 2 neobsahuje zarážku 12 ako na obrázku 1, odborník v tomto obore
umiestni blokovací prostriedok 5 pozdĺžne tak, aby zadná plocha delostreleckého náboja 100 bola
opretá o dno priehradky 11. Dno priehradky teda bude obmedzovať pozdĺžny presun
delostreleckého náboja smerom dozadu v priehradke.
[0042] Aby sme zabránili prípadným pohybom pozdĺžneho posunu zariadenia 1 vo vzťahu k
priehradke 11, zariadenie 1 obsahuje dorazový prostriedok 13 (tu zárez), viditeľný na obrázku 2,
ktorý je určený na to, aby zodpovedal dorazovému rozhraniu 14 priehradky 11 viditeľnému na
obrázku 4 (tu výstupok 14).
[0043] Podľa typu každý stĺpik 4 teda obsahuje na úrovni svojej spodnej časti zárez 13, ktorý
dokáže zodpovedať pevnému valcovitému výstupku 14 každej bočnej steny 16 priehradky 11 po
priskrutkovaní, čo bude mať za následok zablokovanie presunu zariadenia 1.
[0044] Vložením zariadenia 1 podľa predloženého vynálezu do priehradky s náplňou 11 sa zistí, že
je jednoduché upevniť delostrelecký náboj 100 do takejto priehradky s náplňou, čo umožňuje zvýšiť
kapacitu vyberania delostreleckého náboja z vozidla obsahujúceho priehradky s náplňami.
[0045] Podľa jedného neznázorneného spôsobu uskutočnenia bude môcť mať žliabok 2 polkruhový
tvar, do ktorého sa vloží delostrelecký náboj na úrovni časti s najväčším priemerom.

PATENTOVÉ

NÁROKY

1.

Upevňovacie zariadenie (1) usporiadané horizontálne pre delostrelecký náboj (100) určený na
umiestnenie do priehradky (11) s hnacími náplňami vyznačujúce sa tým, že toto zariadenie
(1) obsahuje žliabok (2) určený na umiestnenie do priehradky (11), pričom tento žliabok (2)
obsahuje oporné povrchy (3) určené na oporu delostreleckého náboja (100) a oporné povrchy
(4) obsahujúce stĺpiky určené na kontakt s bočnými stenami priehradky (11) tak, aby sa
zabránilo akémukoľvek priečnemu pohybu zariadenia (1) vzhľadom na priehradku (11), pričom
oporné povrchy (3) sú tiež usporiadané v priehradke (11) tak, aby sa pozdĺžna os
delostreleckého náboja (100) nachádzala vo vzdialenosti R od vrchnej časti priehradky (11),
ktorá je v podstate rovnaká ako obvod R delostreleckého náboja (100), aby sa predišlo
akémukoľvek vzostupnému priečnemu pohybu delostreleckého náboja (100), pričom toto
zariadenie (1) obsahuje pozdĺžny blokovací prostriedok (5) na blokovanie delostreleckého
náboja (100), ktorý je schopný otáčať sa medzi blokovacou polohou, kde sa oprie o hlavicu
delostreleckého náboja (100) a otvorenou polohou, kde sa nachádza v istej vzdialenosti od
delostreleckého náboja (100), pričom žliabok (2) obsahuje dorazový prostriedok (13) určený na
spoluprácu s dorazovým rozhraním (14) pripevneným k priehradke (11).

2.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa nároku 1 vyznačujúce sa tým, že oporné povrchy (3)
zvierajú jeden voči druhému uhol a môžu byť dotyčnicové (T) s inou priamkou delostreleckého
náboja (100).

3.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že oporné povrchy (3)
tvoria polvalcový profil, ktorý má zodpovedať profilu delostreleckého náboja (100).

4.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým, že oporné
povrchy (3) obsahujú protišmykovú úpravu tak, aby sa umožnilo ľahké kĺzanie delostreleckého
náboja (100).

5.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým,
že blokovací prostriedok (5) obsahuje páčku (6), ktorej prvý koniec (7) obsahuje vidlicu (7)
opretú o hlavicu aspoň v dvoch jeho diametrálne opačných bodoch, keď je blokovací
prostriedok (5) v blokovacej polohe.

6.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že obsahuje zámku (9),
schopnú uzamknúť páčku (6) v blokovacej polohe.

7.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa jedného z nárokov 5 alebo 6, vyznačujúce sa tým, že
druhý koniec páčky (7) je nastavený smerom nadol v zariadení (1) a obsahuje os otáčania (8)
priečnu k zariadeniu (1).

8.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že ťažisko páčky (6) je
posunuté vzhľadom na vertikálnu rovinu prechádzajúcu osou otáčania (8) páčky (6) tak, aby
bolo možné spôsobiť otáčanie páčky (6) pomocou gravitácie.

9.

Upevňovacie zariadenie (1) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že žliabok (2) obsahuje zarážku (12) určenú na zasahovanie do zadnej časti delostreleckého
náboja (100).

10. Kontajner (15) na hnacie náplne obsahujúci aspoň jednu priehradku (11) s hnacími náplňami
určenú na upevňovacie zariadenie (1) delostreleckého náboja (100) podľa jedného
z predchádzajúcich nárokov, pričom kontajner (15) je vyznačujúci sa tým, že každá
priehradka (11) obsahuje aspoň jedno dorazové rozhranie (14) určené na spoluprácu s
dorazovým prostriedkom (13) neseným žliabkom (2) tak, aby sa zabránilo pozdĺžnemu prevodu
upevňovacieho zariadenia (1) vzhľadom na priehradku (11).
11. Kontajner (15) s náplňami podľa nároku 10, vyznačujúci sa tým, že dorazové rozhranie (14)
obsahuje aspoň jeden valcovitý výstupok (14) upevnený k bočnej stene (16) priehradky (11).
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