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Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče
pozostáva z kompaktného pružného bloku vsadeného do
príruby (1) prichytenia koncového tyčového elementu (5),
ktorý je v klznom kontakte s koncovým tyčovým elementom (5), pričom na čelných stranách príruby (1) sú v zapustených osadeniach uložené vnútorné plávajúce podložky
(13) a k nim priliehajú väčšie vonkajšie plávajúce podložky
(12). Kompaktný pružný blok je tvorený pružnou tvarovanou výplňou (9), ktorej vonkajšia valcová plocha je pevne
spojená s vonkajším tuhým kovovým krúžkom (10) a ktorej
vnútorná valcová plocha je pevne spojená s vnútorným
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podložky (12) majú skosenia. Ťahovo-tlačná tyč je tvorená
dvoma koncovými tyčovými elementmi a dvoma prírubami
na ich prichytenie a centrálnym rúrkovým spojovacím členom má príruby (1) na prichytenie koncových tyčových
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tuhých prvkov (8) a vonkajšou plávajúcou podložkou (12)
je vložená súprava vnútorných flexibilných elementov (2)
s oddeľujúcimi podložkami (4).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka konštrukcie lineárne flexibilného sféricky pružného kĺbu a samotnej ťahovo-tlačnej tyče pre (ľahké) železničné vozne (vagóny) bez potreby ďalších nárazníkov alebo stabilizátorov tlmiacich vibrácie medzi vozňami. Technické riešenie spadá do oblasti železničnej techniky.
Doterajší stav techniky
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Ťahovo-tlačná tyč sa používa na spojenie minimálne dvoch nákladných vozňov do jedného vozňa vytvárajúceho kompaktný celok. Pružnosť ťahovo-tlačnej tyče musí umožňovať pri ich spojení bezproblémový
prejazd po železničných tratiach s oblúkmi s minimálnym polomerom 75 m a minimálnym vertikálnym poklesom 1:16 (sklon koľaje). So zlepšením logistiky, najmä jej informačnej zložky, je možné vytvárať v dopravnom toku bloky, ktoré spĺňajú rovnaké kritériá, napríklad údaje o príjemcovi a type nákladu, umožňujú
vybudovať prepravnú cestu s minimálnym preťažením v medzi skladoch a uzloch. To vedie k optimalizovaným prepravným nákladom a času cesty. V železničnej doprave je problém vyberania nákladných vozňov na
uzlových staniciach podľa ich ďalšej trasy, a to proces spojenia a odpojenia vozňov a sprievodné riadenie ich
spojovacích zariadení. Čo sa týka technickej stránky, existujúce spojovacie zariadenia nemôžu úplne zabezpečiť tlmenie vibrácií, nárazových záťaží a stabilizovať vozne voči sebe navzájom. Použitie semi-permanentnej ťahovo-tlačnej tyče, ktorá implementuje trakčné a brzdné sily, tlmí vibrácie a má stabilizačný účinok, je
riešením, ktoré spĺňa požiadavky na vytvorenie trasy na prepravu nákladu, keď sa na prepravu tovaru do jedného cieľového miesta používa niekoľko vozňov, ako aj na zníženie nákladov na prepravu, znížením hmotnosti vozňov a nákladov na údržbu a opravy. Semi-permanentné ťahovo-tlačné tyče sú upevnené priamo na
rám vozňa v zmysle súčasne platných pripojovacích rozmerov vyrábaných vozňov. V súčasnosti existujú viaceré konštrukčné riešenia, ktoré sú založené na princípe guľového čapu, pričom pružiace a tlmiace vlastnosti
doteraz využívaných ťahovo-tlačných tyčí využívajú systém elastických blokov.
V stave techniky je známe riešenie ťažného a narážacieho mechanizmu na kĺbové spojenie koľajových
vozidiel, ktoré je opísané v dokumente EP 1247715 B1 s guľovými čapmi a vonkajšími a vnútornými pružinovými zväzkami. Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel je vybavený centrálnou spojnicou a na obidvoch stranách je prostredníctvom vždy jedného guľového kĺbu vybaveného otočným upevňovacím mechanizmom upevnený na koľajovom vozidle. Stred otáčania guľového kĺbu zodpovedajúceho otočného upevňovacieho mechanizmu je upravený v oblasti zavádzacej plochy sily alebo za ňou na
prenášanie narážacích síl zo spojnice na zodpovedajúci otočný upevňovací mechanizmus. Medzi zavádzacou
plochou sily a spojnicou sú usporiadané prostriedky na posunutie ťažiska prenášanej sily na narážacie sily od
stredu v smere vykývnutia spojnice pri bočnom vychýlení spojnice. Použitie guľových čapov je nerentabilné
z hľadiska ich výroby a nákladov.
Výsledkom úsilia odborníkov v danej oblasti je ďalej opisovaná konštrukcia lineárne flexibilného sféricky pružného kĺbu a samotnej ťahovo-tlačnej tyče podľa technického riešenia, ktorá vytvára kvázi stále spojenie železničných vozňov bez potreby ďalších nárazníkov alebo stabilizátorov tlmiacich vibrácie medzi vozňami a bez použitia guľového kĺbu.
Podstata technického riešenia
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Nedostatky v stave techniky v oblasti ťažných spojovacích tlmiacich zariadení rieši navrhnutá konštrukcia lineárne flexibilného sférického pružného kĺbu ťahovo-tlačnej tyče pre železničné vozne, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kompaktného pružného bloku vsadeného do príruby prichytenia ťahovo-tlačnej tyče a ktorý je v klznom kontakte s koncovým tyčovým elementom. Na čelných ľavej a pravej strane
príruby sú v zapustených osadeniach uložené vnútorné plávajúce podložky a k nim priliehajú väčšie vonkajšie plávajúce podložky, ktoré prečnievajú nad zapustené osadenie. Kompaktný pružný blok je tvorený pružnou tvarovanou výplňou, ktorej vonkajšia valcová plocha je pevne spojená s vonkajším tuhým kovovým
krúžkom a ktorej vnútorná valcová plocha je pevne spojená s vnútorným tuhým klzným kovovým krúžkom.
Sférický pohyb teda zabezpečuje kompaktný pružný blok, ktorý umožňuje radiálny posun – excentrické vyosenie vnútorného tuhého klzného krúžku voči vonkajšiemu tuhému krúžku. Úlohou tohto konštrukčného uzla je zabezpečiť vystredenie koncových tyčových elementov voči prírubám pri ich súčasnom natočení
a osovom posuve. Osový posuv pri súčasnom vedení koncových tyčových elementov a ich natáčaniu pri zachovaní požadovanej životnosti umožňujú vnútorné tuhé klzné krúžky. Kompaktný pružný blok je vyrobený
z vhodného pružného a húževnatého materiálu – napríklad tvrdej gumy. Kompaktný pružný blok tvorí jednu
súčiastku, ktorej časti sú voči sebe upevnené lepidlom, vulkanizačným spôsobom, alebo inak pevne spojené.
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Je zložený z vnútorného tuhého klzného krúžku – vyrobeného napríklad z bronzu a pružnej výplne vhodného
tvaru a vonkajšieho tuhého krúžku – kovového.
Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče je ďalej riešený tak, že vnútorné priemery
vnútornej plávajúcej podložky a vonkajšej plávajúcej podložky sú väčšie ako je priemer koncových tyčových
elementov. Plávajúce podložky musia mať vhodný priemer vnútorného otvoru. Z dôvodu minimalizácie veľkosti vnútorného otvoru plávajúcej podložky určitej hrúbky je vhodné upraviť vnútornú plochu otvoru tak,
aby umožnila požadovaný rozsah natočenia podložky voči koncovému tyčovému elementu. To je zabezpečené tak, že vnútorné hrany vnútornej plávajúcej podložky a vnútorné hrany vonkajšej plávajúcej podložky majú skosenia.
Podstatou technického riešenia je aj konštrukcia samotnej ťahovo-tlačnej tyče s funkciou zabezpečenia
prenosu požadovaných brzdných a rozbehových síl pôsobiacich na ťahovo-tlačnú tyč. Ťahovo-tlačná tyč je
tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi a dvoma prírubami na ich prichytenie. Príruby majú lineárne
posuvné sférické pružné kĺby, ktorých podstata bola ozrejmená vyššie. Pritom medzi vonkajšou čelnou plochou tuhých prvkov a vonkajšou plávajúcou podložkou je vložená súprava vonkajších flexibilných elementov
s oddeľujúcimi podložkami a medzi vnútornou čelnou plochou tuhých prvkov a vonkajšou plávajúcou podložkou je vložená súprava vnútorných flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami. Primárnu funkciu
tlmenia a kumulácie brzdných a rozbehových síl zabezpečujú flexibilné elementy vložené medzi čelné plochy tuhých prvkov konštrukcie ťahovo-tlačnej tyče. Aby tieto flexibilné elementy neprepadli cez konštrukčný otvor kĺbu príruby prichytenia tyče, konštrukcia musí byť vybavená plávajúcimi podložkami vhodného
tvaru, ktoré umožňujú prenos zaťaženia z flexibilných elementov na príruby prichytenia tyčí pri súčasnom
natáčaní tyčí a ich axiálnom posuve.
Výhody lineárne flexibilného sféricky pružného kĺbu a samotnej ťahovo-tlačnej tyče pre železničné vozne
bez potreby ďalších nárazníkov alebo stabilizátorov tlmiacich vibrácie medzi vozňami podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky a originalita predloženej konštrukcie
spočíva v tom, že je to jednoduché a čisté konštrukčné riešenie v porovnaní s výrobou a presnosťou guľového
čapu.
Pri eliminácii zakrivenia železničných tratí sa využíva princíp lineárne flexibilných sféricky pružných kĺbov s kompaktným pružným blokom. Na elimináciu rázového zaťaženia pri rozbehu a brzdení, teda na dosiahnutie stabilizačného efektu spojených vozňov sa využívajú pružné flexibilné elementy. Toto riešenie
podľa vynálezu má výhody v tom, že ťahovo-tlačná tyč je konštrukčne symetrická, čo umožňuje dosiahnuť
rovnaké vlastnosti v obidvoch smeroch a umožňuje realizovať spojenie vozňov na železničných tratiach
s minimálnym polomerom 75 metrov, ako aj prekonávať výškové rozdiely na tratiach (výstupy a zostupy)
s minimálnym sklonom 1:16. Ťahovo-tlačná tyč používa štandardnú prírubovú montáž k rámu vozňa. Použitie pružných flexibilných elementov umožňuje tlmenie vibrácií, rázové zaťaženie a stabilizačný účinok proti
vzájomnému kývaniu vozňov. Pri prejazde zákrutou, alebo s výškovým rozdielom medzi vozňami sa pružné
flexibilné elementy deformujú, čím sa vytvára reakčný moment, ktorý má sklon k ich návratu do pôvodnej
polohy. Vzniká tak stabilizačný účinok.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče a ťahovo-tlačná tyč pre železničné vozne
podľa technického riešenia je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený pohľad z boku na ťahovo-tlačnú tyč s lineárne flexibilnými sférickými pružnými kĺbmi. Na obr. 2 je v reze A-A zobrazený bočný pohľad z hora na ľavé ukončenie ťahovo-tlačnej tyče s pružnými sériovo spojenými flexibilnými elementmi. Na
obr. 3 je v reze zboku zobrazený lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče v statickom stave. Na obr. 4 je v reze zboku zobrazený lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče
v dynamickom stave. Na obr. 5 je v reze zboku zobrazené ukončenie vnútornej a vonkajšej plávajúcej podložky.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie
ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom 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 nárokov na ochranu.
Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia lineárne flexibilného posuvného sféricky pružného kĺbu ťahovo-tlačnej tyče pre železničné vozne, ako je to znázornené na obr. 2 až 5. Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče pozostáva z kompaktného
pružného bloku vsadeného do príruby 1 prichytenia ťahovo-tlačnej tyče a ktorý je v klznom kontakte
s koncovým tyčovým elementom 5. Na čelných stranách príruby 1, ľavej a pravej strane sú v zapustených
osadeniach uložené vnútorné plávajúce podložky 13 a k nim priliehajú väčšie vonkajšie plávajúce podložky
12. Kompaktný pružný blok je tvorený pružnou tvarovanou výplňou 9 z gumy, ktorej vonkajšia valcová plocha je pevne spojená s vonkajším tuhým kovovým krúžkom 10 a ktorej vnútorná valcová plocha je pevne
spojená s vnútorným tuhým klzným bronzovým krúžkom 11. Vnútorný tuhý klzný bronzový krúžok 11 je
užší ako vonkajší tuhý kovový krúžok 10. Vnútorné priemery vnútornej plávajúcej podložky 13 a vonkajšej
plávajúcej podložky 12 sú väčšie ako je priemer koncového tyčového elementu 5, pričom vnútorné hrany
vnútornej plávajúcej podložky 13 a vnútorné hrany vonkajšej plávajúcej podložky 12 majú 45°-vé skosenia.
V statickom stave bez záťaže je na obr. 3 zobrazený lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče, ktorý je priečne symetrický. V dôsledku flexibilného posuvu a sférického pohybu koncového tyčového elementu 5 nastáva v jeho uložení nesymetria ako je to znázornené na obr. 4.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná ťahovo-tlačná tyč
pre železničné vozne, ktorá je znázornená na obr. 1. Ťahovo-tlačná tyč je tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi 5 a dvoma prírubami 1 na ich prichytenie a centrálnym rúrkovým spojovacím členom 14. Príruby 1 na prichytenie ťahovo-tlačnej tyče majú v sebe implementované lineárne flexibilné sférické pružné
kĺby, ktoré sú dostatočne opísané v príklade 1. Na ľavej strane ľavej príruby 1 na prichytenie koncových tyčových elementov 5 je medzi vonkajšou čelnou plochou tuhých prvkov 6 a vonkajšou plávajúcou podložkou
12 vložená súprava piatich vonkajších flexibilných elementov 3 s oddeľujúcimi podložkami 4. Analogicky na
pravej strane ľavej príruby 1 na prichytenie koncových tyčových elementov 5 je medzi vnútornou čelnou
plochou tuhých prvkov 8 a vonkajšou plávajúcou podložkou 12 vložená súprava piatich vnútorných flexibilných elementov 2 s oddeľujúcimi podložkami 4. Obdobne je ťahovo-tlačná tyč konštruovaná na svojej pravej
strane.
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Priemyselná využiteľnosť
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Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb a ťahovo-tlačná tyč pre železničné vozne podľa tohto technického
riešenia sú určené pre oblasť železničnej dopravy.
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1. Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
pozostáva z kompaktného pružného bloku vsadeného do príruby (1) prichytenia ťahovo-tlačnej tyče a ktorý
je v klznom kontakte s koncovým tyčovým elementom (5), pričom na čelných stranách príruby (1) sú
v zapustených osadeniach uložené vnútorné plávajúce podložky (13) a k nim priliehajú väčšie vonkajšie plávajúce podložky (12); kompaktný pružný blok je tvorený pružnou tvarovanou výplňou (9), ktorej vonkajšia
valcová plocha je pevne spojená s vonkajším tuhým kovovým krúžkom (10) a ktorej vnútorná valcová plocha
je pevne spojená s vnútorným tuhým klzným kovovým krúžkom (11).
2. Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že vnútorné priemery vnútornej plávajúcej podložky (13) a vonkajšej plávajúcej podložky (12) sú
väčšie ako je priemer koncových tyčových elementov (5), pričom vnútorné hrany vnútornej plávajúcej podložky (13) a vnútorné hrany vonkajšej plávajúcej podložky (12) majú skosenia.
3. Ťahovo-tlačná tyč tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi a dvoma prírubami na ich prichytenie a centrálnym rúrkovým spojovacím členom, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má príruby (1) na
prichytenie koncových tyčových elementov (5), ktoré majú lineárne posuvné sférické pružné kĺby, pričom
medzi vonkajšou čelnou plochou tuhých prvkov (6) a vonkajšou plávajúcou podložkou (12) je vložená súprava vonkajších flexibilných elementov (3) s oddeľujúcimi podložkami (4) a medzi vnútornou čelnou plochou tuhých prvkov (8) a vonkajšou plávajúcou podložkou (12) je vložená súprava vnútorných flexibilných
elementov (2) s oddeľujúcimi podložkami (4).
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