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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, 

zwłaszcza mieszarki materiałów sypkich, przykładowo betonu. 

Znany z opisu patentowego PL195583 (EP1103492) mechanizm zamykania pokrywy zbiornika 

obrotowego ma pokrywę zamocowaną za pośrednictwem sprężyście przechylnego przegubu na koń-

cu wychylnego ramienia, które sztywno połączone jest z obrotowym wałem napędowym. Sprężysty 

przegub może mieć postać elementu elastycznego, przykładowo w rozwiązaniu według DE2903951 

wykonany jest z gumy, albo zestawu sprężyn lub siłownika pneumatycznego, a jego zadaniem jest 

skorygowanie poziomej składowej łukowego ruchu ramienia w zakresie końcowej fazy dociskania 

pokrywy do gniazda otworu wylotowego zbiornika. Pokrywa współpracująca z obracającym się gniaz-

dem otworu wylotowego zbiornika zamocowana jest na ramieniu za pośrednictwem zespołu łożysko-

wego – co łącznie z przegubowo-sprężystym połączeniem korygującym geometrię ruchu stanowi  

o złożonej konstrukcji takiego rozwiązania. 

Rozwiązanie według niniejszego wynalazku ma pokrywę również zamocowaną obrotowo w ze-

spole łożyskowym oraz połączoną z odchylnym, dźwigniowym zespołem dociskowym, zamocowanym 

do nieruchomej ramy. Istota rozwiązania polega na tym, że zespół dociskowy ma układ czworoboku 

przegubowego, którego przeciwległe ramiona w położeniu zamkniętej pokrywy są równoległe wzglę-

dem siebie i prostopadłe do osi pokrywy. Końce ramion zamocowane są w przegubach osadzonych 

na korpusie zespołu łożyskowego w równych odległościach od osi pokrywy, przy czym ramię bliższe 

pokrywy ma długość większą od długości ramienia dalszego, do którego zamocowany jest poprzez 

przegub siłownik liniowy. 

Korzystnym jest, gdy długość ramienia bliższego ma wymiar w zakresie od 110 do 130% długo-

ści ramienia dalszego, natomiast wymiar między przegubami zamocowania ramion na korpusie zespo-

łu łożyskowego i wymiar odległości tych przegubów od osi tego zespołu mają wartości w zakresie od 

25 do 30% tej długości. 

Również korzystnym jest wykonanie, w którym przeguby czworoboku przegubowego mają kon-

strukcję sprężystą, zwłaszcza gumowo-metalową. 

Układ kinematyczny rozwiązania według wynalazku zapewnia praktycznie współosiowy ruch 

pokrywy w końcowej fazie jej dociskania do gniazda otworu wylotowego zbiornika, a po wysunięciu 

poza gniazdo następuje jej odchylenie w bok o kąt w przybliżeniu 30°, co umożliwia skuteczne opróż-

nianie zbiornika. 

Wynalazek przybliżony jest opisem przykładowego wykonania mechanizmu pokazanego na ry-

sunku, którego fig. 1 przedstawia mechanizm w widoku perspektywicznym od dołu, fig. 2 – widok  

z boku a na fig. 3 – położenie przy otwartej pokrywie. 

Mechanizm zawiera pokrywę 1 przesłaniająca otwór wylotowy 7 zbiornika 6, zamocowaną obro-

towo w zespole łożyskowym B i połączoną z odchylnym, dźwigniowym zespołem dociskowym A. Ze-

spół dociskowy A zamocowany jest do nieruchomej ramy i ma układ czworoboku przegubowego, któ-

rego przeciwległe ramiona 2 i 3 w położeniu zamkniętej pokrywy 1 są równoległe względem siebie  

i prostopadłe do osi pokrywy 1. Ramię bliższe 2 pokrywy 1 ma długość I1 o 20% większą od długości 

I2 ramienia dalszego 3. Końce ramion 2 i 3 a zamocowane są w przegubach 5 osadzonych na korpu-

sie zespołu łożyskowego B w równych odległościach: od siebie i b od osi pokrywy 1, równych 28% 

długości I2 ramienia dalszego 3. Czworobok przegubowy ma przeguby 5 o konstrukcji gumowo- 

-metalowej i napędzany jest hydraulicznym siłownikiem liniowym 4 połączonym przez przegub 5 do 

ramienia dalszego 3. Skok siłownika liniowego 4 zapewnia odchylenie pokrywy 1 o kąt  w przybliże-

niu 30°, co umożliwia skuteczne opróżnianie wspomagane obrotem pokrywy 1. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, zwłaszcza mieszarki materia-

łów sypkich, którego okrągła pokrywa przesłaniająca otwór wylotowy zbiornika zamocowana jest obro-

towo w zespole łożyskowym i połączona z odchylnym, dźwigniowym zespołem dociskowym, zamoco-

wanym do nieruchomej ramy i napędzanym siłownikiem liniowym, znamienny tym, że zespół doci-

skowy (A) ma układ czworoboku przegubowego, którego przeciwległe ramiona (2, 3) w położeniu za-

mkniętej pokrywy (1) są równoległe względem siebie i prostopadłe do osi pokrywy (1) oraz których 
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końce zamocowane są w przegubach (5) osadzonych na korpusie zespołu łożyskowego (B) w rów-

nych odległościach (b) od osi pokrywy (1), przy czym ramię bliższe (2) pokrywy (1) ma długość (11) 

większą od długości (I2) ramienia dalszego (3), do którego zamocowany jest poprzez przegub (5) 

siłownik liniowy (4). 

2. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że długość (I1) ramienia bliższego (2) ma wy-

miar w zakresie od 110 do 130% długości (I2) ramienia dalszego (3), natomiast wymiar (a) między prze-

gubami (5) zamocowania ramion (2, 3) na korpusie zespołu łożyskowego (B) i wymiar (b) odległości tych 

przegubów (9) od osi tego zespołu (B) mają wartości w zakresie od 25 do 30% tej długości (I2). 

3. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że przeguby (5) czworoboku przegubowego 

mają konstrukcję sprężystą, zwłaszcza gumowo-metalową.  
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Rysunki 
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