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Popis

Vynález se vztahuje k ovládací jednotce sedadla motorového vozidla podie obecného pojmu
nároku 1.

Podobná ovládací jednotka sedadla motorového vozidla je známa z GB 2 119 640 A.

U ovládací jednotky podie US 2,285,616 A je základová část tvorená j ako nosník, který je
spojen nehybné s kolejnicí sedadla. Ovládací prvek je aretační páka, která vykazuje aretační
prvek, který se zasouvá do západkové kolejnice spojené v podlahové kolejnicí. Osa otáčení je
uspoŕádána paralelné k podélnému regulačnímu sméru kolejnic, sahá skrz úložné otvory
od základové části a ovládacího prvku. Nakonec je pŕedpokládána pružina, která je
pŕipevnéna na osu otáčení, opírá se na jedné strané o základovou éást a na strané druhé o
ovládací prvek a pŕedzatéžuje ovládací prvek do klidové pozice relativné k základové části
elasticky, pŕičemž tato klidová pozice je pozice zábéru do západkové kolejnice. Podobné
ovládací jednoty se v podstaté osvédčily, jsou už dlouho nasazovány. Pŕesto mají nevýhody.
Montážni náklady jsou značné. Osa otáčení se sice lehce namontuje, musí ale být jišténa
dodatečnými prostŕedky proti axiálnímu pohybu. Je nutné dodatečné místo na ose otáčení pro
pŕijmutí pružiny. Pružina musí být zavéšena separátné, jakmile je posunutá na osu otáčení.
Pŕedpŕiznaná ovládací jednota má mnoho jednotlivých stavebních části.

Zde nastupuje vynález. Jeho úkolem je, pŕedpŕiznanou ovládací jednotku dále rozvinout, pri
tom zjednodušit uchycení uložení a montáž.

Vycházíme-li z ovládací jednotky jmenovaného druhu v úvodu je tento úkol ŕešen príznaky
v nároku 1.

Se svou osovou části tvorí tento pružinový prvek osu otáčení podie US 2,285,616 A. Tato
osová část je také podie toho montována jako osa otáčení podie US 2,285,616 A. Osová část
podie US 2,285,616 A nemusí ale být jišténa axiálné pomoci dodatečných prostŕedkú, napr.
brzdnými prvky, jako jsou nasazovány ve stavu techniky, ale žádné vlastní brzdné prvky
nejsou prirazený osové části. Osová část je axiálné zajišténa tím, že minimálné zbylá částečná
oblast pružinového prvku je držena na minimálné jednom místé. K tomu je výhodné, že
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pŕídržné zaŕízení je pŕedpokládáno na základové části nebo na ovládacím prvku, které fixuje
druhou koncovou oblast pružinového prvku.

Zejména pusobí osová část pružinového prvku také jako podpéra pro elastické púsobení
pružinového prvku. Tím je separátni podpéra, napríklad díra pro zavéšení pružiny podie stavu
techniky, pŕebytečná. Pružinová část ovládací jednotky podie vynálezu není více tvorená
zejména jako šroubová nebo šroubovitá válcová pružina, ale má zejména jedno dostatečné
dlouhé pružinové rameno, které dává k dispozici odpružení nutné pro otočný pohyb.

Pružinový prvek má opérnou část, která je elasticky v kontaktu s ovládacím prvkem.
Prípadné se muže pri otočném ovládání ovládacího prvku provést relatívni pohyb
proti ovládacímu prvku.

Celkové vynález umožňuje, s minimálními montážními náklady namontovat kompletní
kombinovanou stavební část, tedy pružinový prvek. Montážni náklady, jako dané náklady
u US 2,285,616 A pro montáž separátni osy otáčení a její axiálni upevnéní, opadají.

Zejména pružinový prvek je vyroben z tyčového materiálu s kruhovým pruŕezem. Pruŕez je
dostatečné vyméŕen, aby osová část vykázala dostatečný pruŕez v úložné oblasti, napríklad je
prúmér pruŕezu vétší jedna, zejména než 1,5 mm.

Ďalší výhody a príznaky vynálezu vyplývají z ostatních nároku tak jako z již následného
popisu z ne omezené pochopíte Iných príkladu provedení vynálezu, která jsou blíže objasnéna
následné s pŕihlédnutím k obrázkúm. V téchto obrázcích predstavujú

obrázek 1 perspektívni zobrazení podélného regulačního zaŕízení s jedním párem kolejnic,

obrázek 2 rez podél úrovné rezu vyznačeného v obrázku 1 s II-II,

obrázek

3 perspektívni zobrazení podélné

regulace jako

v obrázku

s vícekolíkovým aretačním zaŕízením,

obrázek 4 rez podél úrovné rezu IV-IV v obrázku 3 ve zvétšeném méŕítku,

1,

avšak již
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obrázek 5 rez podél úrovné fezu V-V v obrázku 3 prípadné v obrázku 6 ve zvétšeném méŕítku
a

obrázek 6 perspektívni zobrazení podélné regulace jako obrázek 3, avšak již pro zasunovací
montáž osové éásti do opaéného podélného sméru, totiž zprava.

Ovládací jednotka podie vynálezu podie tŕech pŕíkladú provedení, tedy obrázek 1 a obrázek
2 pro první príklad provedení, obrázek 3 až obrázek 5 pro druhý príklad provedení a obrázek
6 a obrázek 7 pro tretí príklad provedení, je pŕedpokládána vždy pro podélné regulační
zaŕízení s jedním párem kolejnic. Poslední má podlahovou kolejnicí 20 a kolejnicí sedadla
22. V kolejnicí sedadla 22 je vytvoŕeno okno 24. Podlahová kolejnice 20 tvorí západkovou
kolejnicí 26. Na kolejnicí sedadla vyénívají pŕíéné k podélnému sméru kolejnice 20, 22 dva
stojany uložení, tvorí základovou éást 29 a mají vždy jeden úložný otvor.

Následné je obzvlášté popsán první príklad provedení: Je pŕedpokládán ovládací prvek 30,
který je zasouván skrz okno 24 do kolejnice sedadla 22. Ovládací prvek 30 má uzavírací
rameno 32, které zasahuje skrz šmykový otvor 34 kolejnice sedadla 22 a je v zábéru se
západkovou kolejnicí 26. Se svým volným koncern je v bezprostrední blízkosti volného
ramene kolejnice sedadla 22. Múže být s tímto volným ramenem v kontaktu nebo ne.
Ovládací prvek 30 má nahoru ohnuté úložné díly 36, ve kterých se nachází vždy jeden úložný
otvor.

Základová část 29 s kolejnicí sedadla 22 je spojená pevné. Základová éást 29 je tvorená
dvéma stojany uložení 28, dva stojany uložení 28 jsou volné stŕiženy z materiálu kolejnic
sedadla 22 a ohnutý ven, mají vždy úložné otvory.

Popsané úložné otvory základové éásti 29 a ovládacího prvku 30 lícují. Skrz né je zasunuta
osová éást 38 pružinového prvku 40. Osová část 38 tvorí první koncovou oblast pružinového
prvku 40. Pružinový prvek vykazuje dále v kontaktu na osovou část 38 pŕíčný díl 42, který
probíhá pŕíéné k podélnému sméru kolejnic 20, 22. Tento pŕíčný díl 42 pŕechází svou stranou
do opérné části 44. Na toto znovu navazuje pružinová oblast 46. N a pružinovou oblast 46
navazuje druhá koncová oblast 48, je zasunuta skrz díru 50 kolejnice sedadla 22 a v této
upevnéna. Tím je vytvoŕeno pŕídržné zaŕízení pro druhou koncovou oblast 48.
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Ovládací prvek 30 je proveden jako dvouramenná páka. Vnéjší rameno páky je jako ve stavu
techniky vybaveno nebo s ruční manipulací (není zobrazené). Na spodní strané vnéjšího
ramene páky priléhá opémá část 44 elasticky. Je-li ovládací prvek 30 protočen ze zobrazené
klidové pozice a podie šipky 52, aby uvolnil aretační zaŕízení, zformuje se pružinová oblast
46, pritom múže dojít také k posunutí opémé části 44 relativné k ovládacímu prvku 30.
Pružinová oblast 46 múže být primá, muže ale také vykazovat minimálné jedno ohnutí, jak je
zobrazeno. Je utvoŕen tak, že je k dispozici požadovaná elastická sila na ovládacím prvku 30.

Následné je pŕistoupeno k druhému príkladu provedení, obzvlášté budou objasnény rozdíly
k prvnímu príkladu provedení. Ve druhém príkladu provedení je základová část 29 separátni
části, spojenou s kolejnicí sedadla 22. Znovu jsou utvorený úložné otvory. Rovnéž je
pŕedpokládán ovládací prvek 30, který je zasunut skrz okno 24 kolejnice sedadla. N emá ale
sám žádnou uzavírací funkci. Ale je pŕedpokládáno vícero uzavíracích kolíku 32, jak je
v podstaté známo ze stavu techniky, viz napr. US 4,189,957. Z obvykle predložených
klidových pozic minimálné jednoho z uzavíracích kolíku 32, viz k tomu obrázek 4, jsou
všechny uzavírací kolíky 32 volné taženy do pozice uvolnéní proti pusobení jedné pružiny
v zábéru 54, ve které vidlicovité uspoŕádání pŕedpokládané na vnitŕním rameni ovládacího
prvku 30 podchytí a volné tlačí uzavírací kolíky 32 na jeden svazek, na kterém se také
pružiny v zábéru 54 opírají. Pružiny v zábéru 54 se nacházejí uvnitŕ pruduchové dutiny,
kterou uzavírají obé kolejnice 20, 22. Aby se mohly namontovat uzavírací kolíky 32 včetné
jejich pružin v zábéru 54, jsou v horní pŕírubé kolejnice sedadla 22 pŕedpokládány dostatečné
velké díry. Po montáži uzavíracích kolíku 32, včetné jejich pružin v zábéru, je namontována
ze shora základová část 29, má otvory pro uzavírací kolíky 32, které jsou samy upravený
prúméru uzavíracích kolíku 32 a jsou menší než díry kolejnice sedadla 22. Tím se múže
pružina v zábéru 54 zapŕít na spodní strané základové části 29.

Základová část 29 má v oblasti, ve které je v kontaktu s osovou části 38, buď jeden vroubek,
do kterého pŕichází osová část 38, nebo jsou částečné oblasti ovládacího prvku 30 pŕíčné ke
sméru osy otáčení volné smykovány a tak formovány, že múže pŕesahovat osovou část 38,
celkové tedy je vytvoŕen jeden prúduch pro osovou část 38. N a rozdíl od prvního príkladu
provedení leží opérná část 44 v jednom vroubku, který je tvoŕen na vnéjším rameni páky.
Tím je jeho pozice fixována.
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Tretí príklad provedení podie obrázku 6 a 7 se liší od druhého príkladu provedení ve sméru
montáže pri zasouvání osové části 38. Zatímco tato montáž probíhá ve druhém príkladu
provedení zleva, tedy ve smyslu šípky pro rez V-V, je ve tretím príkladu provedení zasunuta
osová část 38 zprava. Aby se toto umožnilo, je nutné nalézt pŕíčný díl 42 teď na jiné strané
základové části 29 a je pŕedpokládán dodatečné jeden dílčí kus pružinového prvku 40 mezi
pŕíčný kus 42 a opérnou část 44, který probíhá paralelné k osové části 38 prípadné k opémé
části 44. Pružinový prvek 40 probíhá teď ve tvaru písmene S.
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Patentové nároky

1. Ovládací jednotka sedadla motorového vozidla s a) ovládacím prvkem (30), se b)
základovou části (29), s c) osou otáčení, která je uspoŕádána mezi základovou části (29) a
ovládacím prvkem (30) a která umožňuje pohyb otáčení ovládacího prvku (30) relatívne
k základové části (29) a s c) pružinou, která je uspoŕádána mezi ovládací prvek (30) a
základovou část (29) a která elasticky pŕedzatéžuje ovládací prvek (30) do klidové pozice
relatívne k základové části (29), pŕičemž osa otáčení a pružina spolu jednokusové souvisí a
jsou spojený k pružinovému prvku (40), který vykazuje osovou část (38) a pružinovou oblast
(46), pružinový prvek (40) vykazuje jednu první koncovou oblast, která je primá a tvorí
osovou část (38), pružinový prvek (40) vykazuje opérnou část (44), opémá část (44) pŕiléhá
rozebíratelné na ovládacím prvku (30) a je elasticky pŕedzatížena oproti ovládacímu prvku
(30), vyznačující se tím, že ovládací prvek (30) je proveden jako dvouramenná páka, že
opémá část (44) pŕiléhá na spodní strané vnéjšího pákového ramene dvouramenné páky, a
pružinový prvek (40) vykazuje jednu druhou koncovou oblast, a že je pŕedpokládáno pŕídržné
zaŕízení na základové části (29) nebo na ovládacím prvku (30) nebo na jedné neohebné části
spojené se základovou části (29) prípadné s ovládacím prvkem (30), které fixuje druhou
koncovou oblast (48) pružinového prvku (40).

2. Ovládací jednotka podie nároku 1, vyznačující se tím, že osová část (38) je pri montáži
zasunuta do úložných otvoru, které jsou vytvorený na základové části (29), a že na ovládací
jednotce (30) jsou buď rovnéž vytvorený úložné otvory, nebo je pŕedpokládána opérná oblast
pro osovou část (38), na kteroužto osová část (38) elasticky pŕiléhá.

3. Ovládací jednotka podie nároku 1, vyznačující se tím, že osová část (38) a opérná část
(44) probíhají paralelné k sobé.

4. Ovládací jednotka podie nároku 1 nebo 3, vyznačující se tím, že osová část (38) a opémá
část (44) jsou spolu spojený pŕíčným kusem (42).

5. Ovládací jednotka podie jednoho z pŕedchozích nárokú, vyznačující se tím, že základová
část (29) je dílcem kolejnice (20 nebo 22) podélného vedení nebo je stavební části spojenou
nehybné s touto kolejnicí.
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6. Ovládací jednotka podie jednoho z pŕedchozích nárokú, vyznačující se tím, že osová část
(38) pružinového prvku (40) nevykazuje žádné axiálni zarážky, jako jsou obvykle
pŕedpokládány u os otáčení, aby zajišťovaly jejich axiálni pozici.

7. Ovládací jednotka podie jednoho z pŕedchozích nárokú, vyznačující se tím, že axiálni
pozice osové části (38) je určená fixací druhé koncové oblasti (48).

8. Ovládací jednotka podie jednoho z pŕedchozích nárokú, vyznačující se tím, že klidová
pozice je definována mechanicky zarážkou (60) nebo tesným zábérem minimálné jedním
uzavíracím hrotem (32).

9. Ovládací jednotka podie jednoho z pŕedchozích nárokú, vyznačující se tím, že pružinový
prvek (40) vykazuje pružinovou oblast (46), která se nachází v kontaktu s druhou koncovou
oblastí (48).
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