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Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač (1),
na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2') a lineárny hydraulický motor (3). Tento je zároveň cez spoločný spoj pohyblivo prepojený s druhým
koncom ramien (2, 2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2')
môžu byť tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny
hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jedným
koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spoločný spoj
otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydraulický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohyblivo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách (2,
2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču (1) môžu
byť spevnené výstuhami (6, 6').
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Oblasť techniky
Vynález sa týka vymeniteľného prídavného žeriavového zariadenia určeného predovšetkým na rýpadlá,
nakladače a rýpadlonakladače.
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Na dvíhanie, spúšťanie, ukladanie materiálu na určené miesto a jeho premiestňovanie sa používajú rôzne
mechanizmy, ako sú žeriavy a prídavné žeriavové ruky. Využívať takéto stroje je ale nákladné, náročné
na čas a logistiku. Okrem toho nie je vždy možné využiť služby žeriavov vzhľadom na obmedzený priestor,
v ktorom by mali byť využité.
S nástupom modernejších stavebných mechanizmov sa však naskytla možnosť ich multifunkčného nasadenia, a to využitím zjednodušených žeriavových zariadení na nakladačoch, rýpadlách a rýpadlonakladačoch
formou prídavného zariadenia. Zjednodušené žeriavové prídavné zariadenia ponúkajú možnosť predĺženia
ramena, a tak dosahujú atraktívnejšie parametre ako tie, ktoré môže stavebný stroj pri manipulácii s materiálom dosiahnuť.
Doterajšie prídavné žeriavové mechanizmy využívajú iba pevnú konštrukciu, konštrukciu s priamočiaro
meniteľnou polohou (kvázi teleskopickou) nosného ramena a tiež konštrukciu s lanovým pohonom. Zariadenia s pevnou konštrukciou sa dajú pripnúť na nakladač alebo na rýpadlo ako meniteľný nástroj, no ich poloha
je priamo závislá od možností zmeny polôh ramien rýpadiel alebo nakladačov. Žeriavové zariadenie s kvázi
teleskopickým ramenom dokáže, na rozdiel od pevného zariadenia, meniť svoju dĺžku , a tak predlžuje dráhu
upínacieho prvku. Žeriavové zariadenie s lanovým prevodom má pevnú konštrukciu a upínací prvok umiestnený na oceľovom lane sa môže spúšťať alebo dvíhať pomocou kladiek ovládaných elektro - alebo hydromotorom.
Nedostatkom týchto prídavných žeriavových zariadení je zhoršená konečná manip ulácia s nimi a nedostatočná hybnosť, ktorá je v prípade multifunkčného využitia nutná.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje prídavné žeriavové zariadenie s hybným členom podľa predloženého vynálezu obsahujúceho upínač, na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená a takisto pohyblivo
upevnený lineárny hydraulický motor. Lineárny hydraulický motor je zároveň cez spoločný spoj otočne prepojený s druhým koncom ramien. Na tomto konci ramien je tiež otočne alebo pevne upevnený upínací prvo k.
Lineárnym hydraulickým motorom sa zabezpečuje pohyb ramien, čím dochádza k dvíhaniu alebo klesaniu
upínacieho prvku.
Ramená možno na upínač pohyblivo upevniť buď na jeho hornú časť, alebo na spodnú časť a lineárny
hydraulický motor je potom pohyblivo upevnený vždy k opačnej časti upínača.
Na upínač možno ramená upevniť aj pevne. V tom prípade lineárny hydraulický motor je otočne prepojený s jedným koncom pohyblivej páky. Táto páka je v strede cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien. Upínací prvok je v tomto prípade otočne upevnený k druhému koncu páky. Lineárnym hydraulickým motorom sa tak zabezpečuje pohyb páky, čím dochádza k dvíhaniu alebo klesaniu upínacieho prvku.
Ramená možno na upínač pevne upevniť buď na jeho hornú časť, alebo n a spodnú časť a lineárny hydraulický motor môže byť pohyblivo upevnený k opačnej alebo tej istej časti upínača.
V prípade pevne upevnených ramien na upínač môže byť lineárny hydraulický motor na upínač pohyblivo upevnený aj cez priečnik umiestnený na ramenách. Pevne upevnené ramená na upínači môžu byť tiež prostredníctvom ich druhého konca vystužené výstuhami pevne spojenými s upínačom.
Otočnými spojmi na prídavnom žeriavovom zariadení môžu byť napríklad čapy, oká alebo kĺbové spoje.
Upínací prvok môže mať rôzny tvar, napríklad háka alebo oka. Prídavné žeriavové zariadenie, určené
na zdvíhanie zvlášť ťažkých bremien, môže obsahovať namiesto jedného dva lineárne hydraulické motory.
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.
Nosná konštrukcia upínača môže byť vyhotovená z tyčí alebo plechov, spojených rozoberateľným alebo
aj nerozoberateľným spôsobom.
Zariadenie umožňuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a presnejšiu manipuláciu so zaveseným materiálom, ako aj
spúšťanie a dvíhanie materiálu inak zo zle dostupných miest.
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Vynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde je na obrázku 1a v náryse, n a obrázku 1b v bokoryse a na obrázku 1c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená ovládané zhora lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 2a je v náryse, na obrázku 2b v bokoryse a na obrázku 2c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená ovládané zospodu lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 3a je v náryse, na obrázku 3b v bokoryse a na obrázku 3c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená s pákou ovládanou zosp odu lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 4a je v náryse, na obrázku 4b v bokoryse a na obrázku 4c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená s pákou ovládanou zhora lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 5a je v náryse, na obrázku 5b v bokoryse a na obrázku 5c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená spevnené výstuhami s pákou ovládanou zhora lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 6a je v náryse, na obrázku 6b v bokoryse a na obrázku 6c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená spevnené výstuhami s pákou ovládanou zospodu lineárnym hydraulickým motorom.
Na obrázku 7a je v náryse, na obrázku 7b v bokoryse a na obrázku 7c pôdoryse vyobrazené prídavné žeriavové zariadenie obsahujúce dve ramená spevnené výstuhami s pákou ovládanou zdola lineárnym hydraulickým motorom upnutým medzi ramenami.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
Prídavné žeriavové zariadenie pozostáva z upínača 1, na ktorom sú v dolnej časti prostredníctvom čapových spojov upevnené ramená 2, 2′. Druhé konce týchto ramien 2, 2′ sú cez spoločný čapový spoj prepojené
s lineárnym hydraulickým motorom 3, ktorý je prostredníctvom čapového spoja upevnený v hornej časti upínača 1. Zároveň je medzi koncami ramien 2, 2′ upevnený cez čapový spoj upínací prvok 4, ktorý má tvar háka (obrázok 1a, obrázok 1b, obrázok 1c). Pomocou lineárneho hydraulického motora 3 sa ramená 2, 2′ pohybujú, čím dochádza k dvíhaniu alebo klesaniu upínacieho prvku 4.
Príklad 2
Prídavné žeriavové zariadenie ako v príklade 1, s tým rozdielom, že ramená 2, 2′ sú upevnené v hornej
časti upínača 1, lineárny hydraulický motor 3 je upevnený k dolnej časti upínača 1 a upínací prvok 4 má tvar
oka (obrázok 2a, obrázok 2b, obrázok 2c).
Príklad 3
Prídavné žeriavové zariadenie pozostáva z upínača 1, na ktorom sú v hornej časti pevne upevnené ramená
2, 2′. Druhé konce týchto ramien 2, 2′ sú spoločným čapovým spojom spojené s pohyblivou pákou 5 v jej
strede. Pohyblivá páka 5 je na jednom konci cez čapový spoj prepojená s lineárnym hydraulickým motorom
3, ktorý je prostredníctvom čapového spoja upevnený v dolnej časti upínača 1. Na druhom konci pohyblivej
páky 5 je cez čapový spoj upevnený upínací prvok 4, ktorý má tvar háka (obrázok 3a , obrázok 3b, obrázok
3c). Pomocou lineárneho hydraulického motora 3 sa pohyblivá páka 5 pohybuje, čím dochádza k dvíhaniu
alebo klesaniu upínacieho prvku 4.
Príklad 4
Prídavné žeriavové zariadenie pozostáva z upínača 1, na ktorom sú v dolnej časti pevne upevnené ramená
2, 2′. Druhé konce týchto ramien 2, 2′ sú spoločným čapovým spojom spojené s pohyblivou pákou 5 v jej
strede. Pohyblivá páka 5 je na jednom konci cez čapový spoj prepojená s lineárnym hydraulickým motorom
3, ktorý je prostredníctvom čapového spoja upevnený v hornej časti upínača 1. Na druhom konci pohyblivej
páky 5 je cez čapový spoj upevnený upínací prvok 4, ktorý má tvar háka (obrázok 4a, obrázok 4b, obrázok
4c). Pomocou lineárneho hydraulického motora 3 sa pohyblivá páka 5 pohybuje, čím dochádza k dvíhaniu
alebo klesaniu upínacieho prvku 4.
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Príklad 5
Prídavné žeriavové zariadenie ako v príklade 4, s tým, že ramená 2, 2′ sú navyše cez spoločný čapový
spoj spevnené výstuhami 6, 6′, pevne upevnenými v hornej časti upínača 1 (obrázok 5a, ob rázok 5b, obrázok
5c).
60
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Príklad 6
Prídavné žeriavové zariadenie pozostáva z upínača 1, na ktorom sú v dolnej časti pevne upevnené ramená
2, 2′. Druhé konce týchto ramien 2, 2′ sú spoločným čapovým spojom spojené s pohyblivou pákou 5 v jej
strede. Zároveň sú ramená 2, 2′ cez spoločný čapový spoj spevnené výstuhami 6, 6′, pevne upevnenými
v hornej časti upínača 1. Pohyblivá páka 5 je na jednom konci cez čapový spoj prepojená s lineárnym hydraulickým motorom 3, ktorý je prostredníctvom čapového spoja upevnený v dolnej časti upínača 1. Na druhom konci pohyblivej páky 5 je cez čapový spoj upevnený upínací prvok 4, ktorý má tvar oka (obrázok 6a,
obrázok 6b, obrázok 6c). Pomocou lineárneho hydraulického motora 3 sa pohyblivá páka 5 pohybuje, čím
dochádza k dvíhaniu alebo klesaniu upínacieho prvku 4.
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Príklad 7
Prídavné žeriavové zariadenie pozostáva z upínača 1, na ktorom sú v dolnej časti pevne upevnené ramená
2, 2′. Druhé konce týchto ramien 2, 2′ sú spoločným čapovým spojom spojené s pohyblivou pákou 5 v jej
strede. Zároveň sú ramená 2, 2′ cez spoločný čapový spoj spevnené výstuhami 6, 6′, pevne upevnenými
v hornej časti upínača 1. Pohyblivá páka 5 je na jednom konci cez čapový spoj prepojená s lineárnym hydraulickým motorom 3. Tento je prostredníctvom čapového spoja upevnený k priečniku 7, ktorý je pevne
umiestnený medzi ramenami 2, 2′. Na druhom konci pohyblivej páky 5 je cez čapový spoj upevnený upínací
prvok 4, ktorý má tvar háka (obrázok 7a, obrázok 7b, obrázok 7c). Pomocou lineárneho hydraulického motora 3 sa pohyblivá páka 5 pohybuje, čím dochádza k dvíhaniu alebo klesaniu upínacieho prvku 4.
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Priemyselná využiteľnosť

25

Prídavné žeriavové zariadenie možno použiť na jednoduchú manipuláciu s materiálom v prípadoch, kedy
nie je možné nasadiť mobilný alebo statický žeriav. Ide o staveniská, dočasné prekladacie miesta a zúžené
priestory.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Prídavné žeriavové zariadenie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje upínač (1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2′) a aspoň jeden lineárny hydraulický motor (3),
ktorý je cez spoločný spoj otočne prepojený s druhým koncom ramien (2, 2′) na účely ich pohybu, alebo ramená (2, 2′) sú na upínač (1) upevnené pevne a aspoň jeden lineárny hydraulický motor (3) je otočne prepojený s jedným koncom pohyblivej páky (5), ktorá je cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2′), pričom na druhom konci ramien (2, 2′) alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne
upevnený upínací prvok (4).
2. Prídavné žeriavové zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň jeden
lineárny hydraulický motor (3) je k upínaču (1) pohyblivo upevnený cez priečnik (7) na ramen ách (2, 2′).
3. Prídavné žeriavové zariadenie podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ramená (2, 2′) pevne upevnené na upínač (1) sú spevnené výstuhami (6, 6′).
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