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RÝCHLOSPOJOVACIE ZARIADENIE, NAJMÄ NA PRÍSLUŠENSTVO
PRACOVNÝCH VOZIDIEL
Opis
[0001]

Existujúci vynález sa týka rýchlospojovacieho zariadenia, najmä na

príslušenstvo pracovných vozidiel predstavovaných napríklad strojmi na
premiestňovanie zeminy alebo poľnohospodárskymi strojmi.
[0002]

Ako

je

známe,

príslušenstvo

predstavované

korčekmi

resp.

naberacími lyžicami, búracími kladivami, čeľusťami a inými, sú všeobecne
spájané s ramenami pracovných vozidiel prostredníctvom prípojok, ktoré môžu
zaistiť ich vymeniteľnosť.
[0003]

Aby sa zaistila inštalácia a výmena týchto nástrojov, používajú sa

stále častejšie rýchlospojovacie zariadenia, ktoré sú odlišné, pokiaľ ide
o priestorové usporiadanie a rozmery.
[0004]

Najmä bežné rýchlospojovacie zariadenie je v podstate tvorené

pevnou časťou a vymeniteľnou časťou, ktoré sú jedna s druhou spojené
rozoberateľne.
[0005]

Zatiaľ čo je pevná časť pripevnená k príslušenstvu, ktoré sa má

pripojiť, môže byť vymeniteľná časť spojená s koncom ramena pracovného
vozidla.
[0006]

Spojenie sa všeobecne dosiahne spárovaním pevných hákov so

zodpovedajúcimi objímkami a interakciou pohyblivých zamykacích kolíkov
so zodpovedajúcim počtom zamykacích konzol.
[0007]

Zamykacie

kolíky

môžu

byť

ovládané

manuálne

alebo

prostredníctvom mechanických prevodov, ktoré prenášajú pohyb dvojčinných
valcov ovládaných tlakovým olejom.
[0008]

US-3760883

odhaľuje

rýchlozávesnú

montáž

na

pripájanie

a odpájanie náradia ako snežných pluhov, korčekov, radlíc a podobne k prednej
časti vozidla, ktorá zahŕňa jediný hydraulický valec ovládajúci pákový
mechanizmus.
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[0009]

Zvyčajné zariadenia sú v stave, ktorý sa môže zlepšiť.

[0010]

Zatiaľ čo zariadenia uvádzané do činnosti manuálne sú nemotorné

a pomalé, sú zariadenia vybavené mechanickými prevodmi podrobené
značnému opotrebeniu a majú teda často nežiaducu vôľu.
[0011]

Je teda potrebné poznamenať, že tieto bežné zariadenia sú zvyčajne

vzájomne vylúčené, t.j. manuálne ovládané zariadenia nemôžu byť zamieňané
so zariadeniami uvádzanými do činnosti valcami poháňanými tlakovým olejom
a ozubenými kolesami.
[0012]

Cieľom vynálezu je vyriešiť problémy opísané vyššie a poskytnúť

rýchlospojovacie zariadenie, najmä na príslušenstvo pracovných vozidiel, ktoré
je najmä jednoduché poňatím a môže byť ľahko nahradené plne manuálnym
zariadením.
[0013]

V rámci tohto cieľa je špecifickým zámerom vynálezu poskytnúť

rýchlospojovacie zariadenie, ktoré nemá abnormálnu vôľu a prípadne dovoľuje
rýchle a jednoduché nahradenie častí, ktoré najviac podliehajú opotrebovaniu.
[0014]

Ďalším cieľom existujúceho vynálezu je poskytnúť rýchlospojovacie

zariadenie, ktoré dovolí vykonávať presné, bezpečné a rýchle inštalácie.
[0015]

Tohto cieľa a tiež týchto a iných zámerov, ktoré tu budú lepšie

ozrejmené ďalej, je dosiahnuté rýchlospojovacím zariadením, najmä na
príslušenstvo pracovných vozidiel, ako je nárokované v pripojených nárokoch.
[0016]

Ďalšie

charakteristiky

a výhody

budú

lepšie

zrejme

z opisu

výhodného, ale nevýhradného telesného uskutočnenia rýchlospojovacieho
zariadenia podľa vynálezu, ilustrovaného prostredníctvom neobmedzujúcich
príkladov na sprievodných výkresoch, na ktorých:
obrázok 1 je perspektívny pohľad na rýchlospojovacie zariadenie podľa
vynálezu a nakladaciu lyžicu,
obrázok 2 je bočný pohľad na rýchlospojovacie zariadenie podľa
vynálezu pripojené k nakladacej lyžici,
obrázok

3

je

perspektívny

pohľad

na

odnímateľnú

časť

rýchlospojovacieho zariadenia podľa vynálezu,
obrázok 4 je zadný pohľad na vymeniteľnú časť z predchádzajúceho
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obrázku,
obrázok 5 je bočný pohľad na čiastočný rez vymeniteľnej časti z obrázku
4,
obrázok 6 je rozložený pohľad na súčasť rýchlospojovacieho zariadenia
podľa vynálezu.
[0017]

S odkazom na citované obrázky je rýchlospojovacie zariadenie,

najmä na príslušenstvo pracovných vozidiel, všeobecne označené vzťahovou
značkou 1.
[0018]

Toto rýchlospojovacie zariadenie 1 má pevnú časť 10 a vymeniteľnú

časť 20, ktoré môžu byť jedna k druhej pripojené oddeliteľne.
[0019]

Pevná časť 10 je tvorená dvojicou podpier 11a a 11b, ktoré sú

usporiadané v rovnobežnej konfigurácii a sú pripojené k nástroju pracovného
vozidla. Pracovné vozidlo nie je v sprievodných obrázkoch predstavené. Nástroj
môže byť napríklad tvorený nakladacou lyžicou 60.
[0020]

Na hornom konci podpier 11a a 11b sú dva háky 12a a 12b, zatiaľ čo

na spodných koncoch sú dve zamykacie konzoly 13a a 13b.
[0021]

Tieto zamykacie konzoly 13a a 13b sú v podstate tvorené krídlami

vybavenými príslušne priechodnými dierami 14a a 14b.
[0022]

Vymeniteľná časť 20 je tvorená konštrukciou 21, ktorá môže byť

oddeliteľne spojená s koncom ramena pracovného vozidla prostredníctvom
prírub 22a, 22b, 22c, 22d, 22e a 22f a zodpovedajúcich kolíkov 23a a 23b.
[0023]

Pevný záberový prostriedok je usporiadaný v podstate na hornom

konci vymeniteľnej časti 20. Tento pevný záberový prostriedok je tvorený
pretiahnutou tyčou 24 navrhnutou pre záber s hákmi 12a a 12b.
[0024]

Na spodnej časti vymeniteľnej časti 20 je usporiadaný pohyblivý

záberový prostriedok, ktorý s výhodou zahŕňa dvojicu zamykacích kolíkov 25a
a 25b, ktoré môžu kĺzať pozdĺž vedenia 26a a 26b a môžu zapadnúť do
priechodných dier 14a 14b vytvorených v zamykacích konzolách 13a a 13b.
[0025]

Podľa vynálezu má rýchlospojovacie zariadenie 1 poháňací resp.

ovládací prostriedok, ktorým je vhodné ovládať priamo pohyblivý záberový
prostriedok bez vzájomného pôsobenia akéhokoľvek typu prevodu.
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[0026]

Ovládací prostriedok zahŕňa dvojicu tekutinou ovládaných valcov 30a

a 30b poháňaných tlakom oleja alebo pneumatických, ktoré sú pripojené priamo
k zamykacím kolíkom 25a a 25b.
[0027]

Tieto zamykacie kolíky 25a a 25b sú v skutočnosti pripevnené ku

koncovej časti nádstavcov 31a a 31b valcov 30a a 30b ovládaných tekutinou
pomocou elastických čapov 27a a 27b alebo nejakými inými vhodnými
systémami.
[0028]

Podľa toho majú zamykacie kolíky 25a a 25b vzhľad osového

predĺženia nádstavcov 31a a 31b a v prípade opotrebenia alebo zlomenia sú
vymeniteľné.
[0029]

Tekutinou ovládané valce 30a a 30b sú s výhodou jednočinného typu

a zahŕňajú pružný prostriedok koncipovaný na vytváranie vysúvacieho pohybu
nádstavcov 31a a 31b, ktorý je opačný k pohybu vytváranému tlakovou
tekutinou.
[0030]

Keď sú teda tekutinou ovládané valce 30a a 30b v neaktívnom stave,

sú nádstavce 31a a 31b úplne vytlačené a zamykacie kolíky 25a a 25b
zostávajú vložené v priechodných dierach 14a a 14b a držia tak vymeniteľnú
časť 20 stabilne v zábere s pevnou časťou 10.
[0031]

Ako alternatíva sa u tohto zariadenia môžu tiež použiť dvojčinné

valce uvádzané do činnosti tekutinou.
[0032]

Činnosť zariadenia podľa vynálezu je nasledujúca.

[0033]

Vymeniteľná časť 20 je spojená a zaistená na pevnej časti 10,

spájajúcej predovšetkým pevné záberové prostriedky s hákmi 12a a 12b
a následne spájajúca pohyblivé záberové prostriedky so zamykacími konzolami
13a a 13b.
[0034]

Potom, čo pretiahnutá tyč 24 zapadla svojimi koncami do hákov 12a

a 12b, sú tekutinou ovládané valce 30a a 30b napájané tlakovou tekutinou,
ktorá vyvoláva zaťahovanie nádstavcov 31a a 31b. Tento pohyb vytvára
priestor potrebný pre zamykacie kolíky 25a a 25b, aby sa vyrovnali
s priechodnými dierami 14a a 14b.
[0035]

Keď je dodávka do hydraulických valcov 30a a 30b prerušená,

zaktivizuje sa pružný prostriedok a spôsobí kĺzanie zamykacích kolíkov 25a
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a 25b a núti ich tak, aby zapadli do priechodných dier 14a a 14b a stabilne
pripojili vymeniteľnú časť 20 k pevnej časti 10.
[0036]

Pôsobenie

pružných

prostriedkov

zaisťuje

spojenie

dokonca

v prípade nepredvídateľných poškodení alebo nepravidelnosti v napájacom
okruhu hydraulických valcov 30a a 30b.
[0037]

V skutočnosti bolo zistené, že rýchlospojovacie zariadenie, najmä na

príslušenstvo pracovných strojov, podľa vynálezu dosahuje plne zamýšľaný
cieľ, pretože má zvlášť jednoduché poňatie a môže byť ľahko nahradené úplne
manuálnym zariadením.
[0038]

Rýchlospojovacie zariadenie podľa vynálezu nemá abnormálnu vôľu

a dovoľuje rýchlu a jednoduchú výmenu častí, ktoré sú najviac podrobené
opotrebovaniu, navyše zaisťuje presnú, bezpečnú a rýchlu inštaláciu.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Rýchlospojovacie

zariadenie, najmä na

príslušenstvo

pracovných

vozidiel, ktoré zahŕňa pevnú časť (10) a odstrániteľnú časť (20), ktoré
môžu byť spojené demontovateľne, uvedená pevná časť (10) je
pripevnená k nástroju (60) pracovného vozidla, uvedená odstrániteľná
časť (20) je spojiteľná s koncom ramena uvedeného pracovného vozidla,
uvedená pevná časť (10) zahŕňa dvojicu hákov (12a, 12b) upravených na
uloženie pevného záberového prostriedku (24) spojeného s uvedenou
odstrániteľnou časťou (20), uvedená odstrániteľná časť (20) zahŕňa
pohyblivý záberový prostriedok (25a, 25b), ktorý spolupôsobí s dvojicou
zamykacích konzol (13a, 13b) spojených s uvedenou pevnou časťou
(10), uvedené zariadenie ďalej zahŕňa ovládací prostriedok (30a, 30b)
ovládajúci priamo uvedený pohyblivý záberový prostriedok (25a, 25b),
vyznačujúci sa tým, že uvedený ovládací prostriedok zahŕňa dvojicu
jednočinných tekutinou ovládaných valcov (30a, 30b), ktoré majú pružný
prostriedok, ktorý zaisťuje spojenie medzi uvedeným pohyblivým
záberovým prostriedkom (25a, 25b) a uvedenými zamykacími konzolami
(13a, 13b), keď sú uvedené jednočinné tekutinou ovládané valce (30a,
30b) neaktívne, uvedený pohyblivý záberový prostriedok zahŕňa
zamykacie kolíky (25a, 25b), každý pripojený priamo ku koncovej časti
nádstavca každého z uvedených tekutinou ovládaných valcov (30a, 30b)
a kĺzajúci pozdĺž vedenia (26a, 26b) spojeného s uvedenou pevnou
časťou (10).
2.

Rýchlospojovacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
uvedený tekutinou ovládaný valec (30a, 30b) je typu ovládaného
tlakovým olejom.

3.

Rýchlospojovacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
tekutinou ovládaný valec (30a, 30b) je pneumatického typu.
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4.

Rýchlospojovacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že
uvedené zamykacie kolíky (25a, 25b) sú vymeniteľné.
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