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Oblasť techniky
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Vynález sa týka konštrukcie vymeniteľného prídavného kompaktorového zariadenia určeného predovšetkým pre rýpadlá a rýpadlonakladače na zhutnenie zeminy, štrku a iných stavebných podkladových hmôt. Vynález spadá do oblasti strojárskeho priemyslu a stavebníctva.
Doterajší stav techniky
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Na zhutňovanie zeminy, štrku a iných stavebných podklado vých hmôt sa používajú rôzne mechanizmy,
ako sú vibračné ubíjadlá, dosky a valce. Využívať takéto stroje a zariadenia je ale nákladné, náročné na čas,
logistiku a obsluhu. S nástupom modernejších stavebných mechanizmov sa však otvorila možnosť ich multifunkčného nasadenia a tak je možné využiť aj zjednodušené kompaktorové zariadenia na rýpadlách a rýpadlonakladačoch formou prídavného zariadenia. Zjednodušené kompaktorové prídavné zariadenia ponúkajú
možnosť zhutnenia stavebných hmôt bez nutnosti ďalšej obsluhujúcej osoby.
Doterajšie prídavné kompaktorové mechanizmy s prídavným hydraulickým okruhom využívajú konštrukciu s hydraulickým zariadením vyvolávajúcim vysokofrekvenčné vibrácie. Mechanické kompaktorové
mechanizmy využívajú otočne uložené kolesá a valce s behúňom. Zariadenia s prídavným hydraulickým
okruhom sa dajú pripojiť na rýpadlá a rýpadlonakladače iba v prípade, že taký stavebný stroj disponuje sekundárnym hydraulickým okruhom. Mechanické kompaktorové zariadenie vyvinie nižšiu ubíjaciu silu. Nedostatkom týchto prídavných kompaktorových hydraulických zariadení je nutnosť prídavného hydraulického
okruhu na stavebnom stroji. Nedostatkom prídavných mechanických kompaktorových zariadení je zhoršená
konečná manipulácia v rohových miestach.
Vzhľadom na to, aby sa odstránili nevýhody riešení opísaných v stave techniky, naskytla sa príležitosť
riešiť tento problém úsilím a vhodnými technickými prostriedkami. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná konštrukcia vymeniteľného prídavného kompaktorového zariaden ia v predloženom vynáleze.
Podstata vynálezu
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Uvedené požiadavky v podstate rieši prídavné kompaktorové zariadenie. Podstata vynálezu prídavného
kompaktorového zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z upínača, ku ktorému sú pevne upevnené aspoň dva
páry vertikálnych hlavných ramien ukončených otočnými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň tri kompaktorové kolesá. Hore na čelnej strane upínača je pevne prichytený prídavný člen, ktorého horizontálne prídavné
rameno je ukončené čapovými spojmi, v ktorých sú uložené aspoň štyri kompaktorové valce. Pohyblivým
uložením kompaktorových valcov a kompaktorových kolies sa zabezpečuje ich rotačný pohyb po zhutňovanom povrchu, čím dochádza k jeho zhutňovaniu. Priemer ko mpaktorových valcov je menší ako priemer
kompaktorových kolies. Horizontálne prídavné rameno je tvaru ležatého písmena „V“ s prvým a druhým radom kompaktorových valcov, pričom medzi prvým a druhým radom kompaktorových valcov je umiestnený
stierač, ktorý zamedzuje zachytávaniu hutneného materiálu na kompaktorových valcoch. Otočnými spojmi
na prídavnom žeriavovom zariadení môžu byť napríklad čapy, oká alebo kĺbové spoje. Upínač môže mať
rôzny tvar, napríklad háka alebo oka. Prídavné kompaktorové zariadenie mô že obsahovať aj viac ako tri
kompaktorové kolesá. Nosná konštrukcia upínača môže byť vyhotovená z tyčí alebo plechov, spojených rozoberateľným alebo aj nerozoberateľným spôsobom. V konštrukcii zariadenia je jedna optimalizácia riešenia,
kde jeden pár vertikálnych hlavných ramien je umiestnený v stredovej osi upínača, v ktorých je uložené
predné kompaktorové koleso a druhý pár vertikálnych hlavných ramien je umiestnený v bočných častiach
upínača, kde v každom vertikálnom hlavnom ramene je uložené jedno zadné kompaktorové koleso. Vzhľadom na odlišnosť stavebných strojov, na ktoré sa má upínač pripojiť, musia byť jeho rozmer a tvar, ako aj jeho prichytenie, prispôsobené danému stavebnému stroju.
Výhody riešenia prídavného kompaktorového zariadenia podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa
prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita predloženého zariadenia spočíva v jeho schopnosti jednoduchšieho, rýchlejšieho a presnejšieho hutnenie stavebných povrchov v ťažšie dostupných miestach tak, že prídavné kompaktorové zariadenie sa pomocou hydraulického ramena nakloní o 90°,
čím k zhutňovanej ploche dosadnú malé kompaktorové valce, ktoré dokážu zhutňovať materiál aj v rohoch
výkopov a pod.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Prídavné kompaktorové zariadenie podľa vynálezu bude bližšie vysvetlené na výkresoch, kde na obr. 1 je
znázornené celé zariadenie v náryse. Na obr. 2 je znázornené celé zariadenie v bokoryse. Na obr. 3 je znázornené celé zariadenie v pôdoryse.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických
riešení. Odborníci poznajúci stav 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 nasledujúcich patentových nárokov. Odborníkom poznajúcim stav techniky
nemôže robiť problém optimálne navrhnutie konštrukcie a výber jeho prvkov, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísané prídavné kompaktorové zariadenie, ako je to znázornené na obr. 1, 2 a 3. Pozostáva z upínača 1, ku ktorému sú pevne upevnené dva páry
vertikálnych hlavných ramien 2 ukončených otočnými spojmi – čapmi, v ktorých sú uložené tri kompaktorové kolesá 3 tak, že jeden pár vertikálnych hlavných ramien 2 je umiestnený v stredovej osi upínača , v ktorých
je uložené predné kompaktorové koleso 3 a druhý pár vertikálnych hlavných ramien 2 je umiestnený v bočných častiach upínača 1, kde v každom vertikálnom hlavnom ramene 2 je uložené jedno ľavé a pravé zadné
kompaktorové koleso 3. Hore na čelnej strane upínača 1 je pevne prichytený prídavný člen, ktorého horizontálne prídavné rameno 4 je ukončené čapovými spojmi, v ktorých je uložených dvanásť kompaktorových
valcov 6. Priemer kompaktorových valcov 6 je menší ako priemer kompaktorových kolies 3. Horizontálne
prídavné rameno 4 má tvar ležatého písmena „V“ s prvým a druhým radom kompaktorových valcov 6, pričom medzi prvým a druhým radom kompaktorových valcov 6 je umiestnený stierač 5. Nosná konštrukcia
upínača 1 je vyhotovená z tyčí a plechov, spojených rozoberateľným spôs obom.
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Priemyselná využiteľnosť
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Priemyselná využiteľnosť prídavného kompaktorového zariadenia predstavuje využiteľnú technológiu na
jednoduché hutnenie materiálu v prípadoch, kedy nie je výhodné využiť na danú činnosť špecializované zariadenie. Ide o staveniská, tvorbu dočasných podkladových plôch alebo základové výkopy.

3

S K 288806 B6

P A T EN T O V É
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NÁROKY

Prídavné kompaktorové zariadenie pozostávajúce z upínača (1), ku ktorému sú pevne upevnené dva páry
vertikálnych hlavných ramien (2) ukončených otočnými spojmi, v ktorý ch sú uložené kompaktorové kolesá
(3), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na čelnej strane upínača (1) je pevne prichytené horizontálne
prídavné rameno (4) tvaru ležatého písmena „V“ ukončené čapovými spojmi, v ktorých je uložený prvý a
druhý rad aspoň so štyrmi kompaktorovými valcami (6), pričom medzi prvým a druhým radom kompaktorových valcov (6) je umiestnený stierač (5); priemer kompaktorových valcov (6) je menší ako priemer kompaktorových kolies (3).
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