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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka konštrukcie ťahovo-tlačnej tyče s poistným deformačným kĺbom na (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 medziskladoch 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 proti sebe navzájom. Použitie semipermanentnej 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. Semipermanentné 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, hlavne ak sú použité ako permanentný kĺb, ktorý vyžaduje vysokú akosť
povrchu a kvalitu materiálu.
Výsledkom úsilia odborníkov v danej oblasti je ďalej opisovaná konštrukcia ťahovo-tlačnej tyče s poistným deformačným kĺbom podľa technického riešenia, ktorá vytvára kvázi stále spojenie železničných vozňov bez potreby ďalších nárazníkov alebo stabilizátorov tlmiacich vibrácie medzi vozňami a bez použitia
permanentného guľového kĺbu.
Podstata technického riešenia
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Nedostatky v stave techniky v oblasti ťažných spojovacích tlmiacich zariadení rieši navrhnutá konštrukcia ťahovo-tlačnej tyče s poistným deformačným kĺbom na železničné vozne. Základom je konštrukcia tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi, dvoma prírubami na ich prichytenie, dvoma súpravami vonkajších flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami vloženými medzi vonkajšími tuhými prvkami
a prírubami, a napokon dvoma súpravami vnútorných flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami
vloženými medzi vnútorným tuhým prvkom a prírubou. Toto riešenie vychádza z unikátneho konštrukčného
riešenia prepojenia koncových tyčových elementov na stredovú tyč. Podstata riešenia spočíva v tom, že koncové tyčové elementy sú na svojich koncoch vybavené sférickou plochou s nosom. Sférická plocha a nos sú
v bežnom prevádzkovom režime ťaho-tlačnej tyče pevne zovreté medzi vonkajším deformačným prvkom
s vnútornou sférickou plochou a vnútorným deformačným prvkom s vnútornou sférickou plochou a otvorom
na nos. Sférická plocha, nos, vonkajší deformačný prvok a vnútorný deformačný prvok teda tvoria
v štandardnom prevádzkovom režime tuhú sústavu a nedochádza k ich vzájomným relatívnym pohybom, sú
pevne spojené a netvoria kĺbové spojenie. V prípade prekročenia momentového namáhania na koncovom tyčovom elemente dôjde k trvalému poškodeniu nosa a sústava sa začne správať ako sférický kĺb. Toto umož-
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ňuje znížiť riziko vykoľajenia súpravy v prípade vykoľajenia jedného vagóna. Pri takomto kolíznom stave sa
nos správa ako poistný prvok, ktorého poškodením sa sústava stáva flexibilnejšou.
Vonkajší deformačný prvok a vnútorný deformačný prvok sú uložené vo zvernej matici. Do zvernej matice je na doraz k vnútornému deformačnému prvku zaskrutkovaná stredová tyč. Stredová tyč je zaistená poistnou maticou.
V prípade prekročenia brzdných síl napríklad pri zrážke vlakov je potrebná maximalizácia potenciálu pohltenia deformačnej energie rázu. Túto úlohu zabezpečuje ukončenie koncových tyčových elementov sférickou plochou a nosom pevne zovretých vo vonkajšom a vnútornom deformačnom prvku. Veľkosť pohltenej
deformačnej energie je závislá od konkrétnej veľkosti a konštrukčného vyhotovenia uzla a dĺžkového parametra „x“. Na dĺžke x dochádza k iniciácii plastickej deformácie sústavy. Parameter „f“ určuje sférickú bezpečnosť a tuhosť deformačného kĺbu s nosom.
V prípade poškodenia nosa sa koncový tyčový element môže sféricky otáčať, tomuto pohybu musia byť
prispôsobené aj ostatné komponenty, aby nedošlo ku kolíziám. Vnútorný tuhý prvok, oddeľujúce podložky,
ako aj zverná matica musia mať vhodný priemer vnútorného otvoru. Z dôvodu minimalizácie veľkosti vnútorného otvoru pri určitej hrúbke steny je vhodné upraviť vnútornú plochu otvoru tak, aby umožnila požadovaný rozsah natočenia.
Výhody ťahovo-tlačnej tyče s poistným deformačným kĺbom na 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, ktoré v prípade prekročenia momentového namáhania na koncovom
tyčovom elemente dôjde k trvalému poškodeniu nosa a sústava sa začne správať ako sférický kĺb. Toto
umožňuje znížiť riziko vykoľajenia súpravy v prípade vykoľajenia jedného vagóna. Pri takomto kolíznom
stave sa nos správa ako bezpečnostný prvok, ktorého poškodením sa sústava stáva flexibilnejšou.
V prípade prekročenia brzdných síl napríklad pri zrážke vlakov ako kolízneho stavu sa sférická plocha
koncového tyčového elementu zatláča do vnútorného deformačného prvku a dochádza k trvalej deformácii,
vonkajší priemer vnútorného deformačného prvku narastá a tlačí na zvernú maticu, ktorá sa tiež deformuje.
Ťahovo-tlačná tyč používa štandardnú prírubovú montáž k rámu vozňa. Použitie pružných flexibilných
elementov umožňuje tlmenie vibrácií, rázového zaťaženia a má stabilizačný účinok v prípade vzájomného
kývania 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.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom na železničné vozne podľa technického riešenia je
znázornená na výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený pohľad zboku na ťahovo-tlačnú tyč s poistným deformačným kĺbom. Na obr. 2 je v reze zobrazený bočný pohľad na ľavé ukončenie koncového tyčového elementu v statickom stave. Na obr. 3 je v reze zobrazený detail na oddeľujúcu podložku a vnútorný tuhý prvok. Na
obr. 4 je zobrazené ľavé ukončenie koncového tyčového elementu poistného deformačného kĺbu
v dynamickom stave.
Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia 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 nárokov na ochranu.
Odborníkom poznajúcim stav techniky nemôže robiť problém optimálne navrhnutie konštrukcie, preto
tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia ťahovo-tlačnej tyče s poistným deformačným kĺbom na železničné vozne, ako je to znázornené na obr. 2 až 3. Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom je tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi 1, dvoma
prírubami 9 na ich prichytenie, dvoma súpravami vonkajších flexibilných elementov 10 s oddeľujúcimi podložkami 7 vloženými medzi vonkajšími tuhými prvkami 12 a prírubami 9, dvoma súpravami vnútorných flexibilných elementov 11s oddeľujúcimi podložkami 7 vloženými medzi vnútorným tuhým prvkom 8
a prírubou 9. Ďalej je ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom riešená tak, že vnútorná časť každé-

3

SK 9220 Y1

5

10

ho koncového tyčového elementu 1 je ukončená sférickou plochou 1a s nosom 1b, pričom jedna časť sférickej plochy 1a je zovretá vo vonkajšom deformačnom prvku 2 a druhá časť sférickej plochy 1a s nosom 1b je
zovretá vo vnútornom deformačnom prvku 3 s vybratím na nos 1b. Vonkajší deformačný prvok 2 a vnútorný
deformačný prvok 3 sú uložené vo zvernej matici 4. Do zvernej matice 4 je na doraz k vnútornému deformačnému prvku 3 zaskrutkovaná stredová tyč 6. Stredová tyč 6 je zaistená poistnou maticou 5.
Na obr. 4 je v reze zobrazené ľavé ukončenie koncového tyčového elementu 1 bezpečnostného deformačného kĺbu v dynamickom stave v prípade prekročenia brzdných síl napríklad pri zrážke vlakov.
Priemyselná využiteľnosť
Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom na železničné vozne podľa tohto technického riešenia
sú určené pre oblasť železničnej dopravy.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi, dvoma prírubami na ich prichytenie, dvoma súpravami vonkajších flexibilných elementov
s oddeľujúcimi podložkami vloženými medzi vonkajšími tuhými prvkami a prírubami, dvoma súpravami
vnútorných flexibilných elementov s oddeľujúcimi podložkami vloženými medzi vnútorným tuhým prvkom
a prírubou, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútorná časť každého koncového tyčového elementu
(1) je ukončená sférickou plochou (1a) s nosom (1b), pričom jedna časť sférickej plochy (1a) je zovretá vo
vonkajšom deformačnom prvku (2) a druhá časť sférickej plochy (1a) s nosom (1b) je zovretá vo vnútornom
deformačnom prvku (3); vonkajší deformačný prvok (2) a vnútorný deformačný prvok (3) sú uložené vo
zvernej matici (4); do zvernej matice (4) je na doraz k vnútornému deformačnému prvku (3) zaskrutkovaná
stredová tyč (6).
2. Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že stredová tyč (6) je zaistená poistnou maticou (5).
3 výkresy
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Obr. 2
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