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Zařízení зе týká víčkování sudu a řeší 
přepravu vík z prostoru obsluhy do prosto-
ru sudů s radioaktivním odpadem a jejich 
zavíčkováni dálkovým ovládaním z prostoru 
obsluhy. Podstata zařízení sestávajícího 
z pneumatického válce, pákových mechanismů 
s čelistmi, vodítek a zajišíovacích čepů 
spočívá v tom, že na hřídeli (1) pevně 
spojené s pístem (2) a nosnou deskou (6) 
je posuvně uloženo horní víko (3) válce 
(5) a spodní víko (4) válce (5) opatřeného 
otvory (5a, 5b), přičemž na konzolách (7) 
pevně připojených ke spodnímu víku (4) 
jsou na čepech otočně uloženy ojnice (9) 
ovládající na čepech otočně připojené 
dvouramenné páky (10) s čelistmi (10a) 
otočné ve vidlicích (8) pevně spojených 
s nosnou deskou (6) opatřenou vyměnitel-
nou distanční vložkou (17). Vodítka (16) 
jsou pomocí příček (12) výztuhami (11) 
pevně spojena s nosnou deskou (6), přičemž 
zajišíovací čepy (15) jsou tlačeny v pří-
čkách (12) uloženými pružinami (13). 
Vynález najde uplatnění při víčkování su-
du, zejména s radioaktivním odpadem jader-
ných elektráren. 
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Vynález se týká zařízení к víčkování sudů a řeší přepravu 
vík z prostoru obsluhy do prostoru sudů s radioaktivním odpa-
dem a jejich zavíčkování dálkovým ovládáním z prostoru obsluhy, 

К víčkování sudů se dosud používají zařízení s tlakovou ná-
dobou, ze které jsou vyvedeny přívody к hydraulickým válcům, 
které ovládají víčkující mechanizmy. Součástí těchto zařízení 
je samostatný hydraulický agregát spojený s tlakovou nádobou 
víčkovacího zařízení. Rozměry hydraulických válců umožňují po-
užít jen omezený počet víčkovacích pák, což má vliv na kvalitu 
víčkování, neboí prolisy víka mezi jednotlivými víčkovacímu pá-
kami přesahují přes průměr víčkovaného sudu. Další nevýhodou je 
nutnost přesného navádění zařízení při ukládání víka na sud, což 
je při dálkovém ovládání obtížné. Zařízení při velkém počtu hy-
draulických prvků si vyžádá i větší údržbu. 

Uvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením к víčkování su-
dů, sestávajícím z pneumatického válce, pákových systémů s če-
listmi, vodítek a zajišlovacích čepů, jehož podstata spočívá 
v tom, že na hřídeli pevně spojené s pístem a nosnou deskou je 
posuvně uloženo horní víko válce a spodní víko válce opatřeného 
otvory, přičemž na konzolách pevně připojených ke spodnímu víku 
jsou na čepech otočně uloženy ojnice ovládající na čepech otočně 
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připojené dvouramenné páky s čelistmi otočné na vidlicích pevně 
spojených s nosnou deskou opatřenou vyměnitelnou distanční vlož-
kou. Vodítka jsou pomocí příček výztuhami pevně spojená s nos-
nou deskou. Zajišíovací čepy jsou tlačeny v příčkách uloženými 
pružinami. 

Výhody zařízení podle vynálezu lze spatřovat v tom, že 
víčkovací páky s čelistmi ovládané mechanicky pomocí jediného 
pneumatického válce, svým počtem a uspořádáním uzavírají víko 
kolem obruby sudu s malými prolisy, které nevystupují nad obvod 
víčkovaného sudu. Zařízeni je možno použít i к přenášení zavíčko-
vaných sudů,a to i při výpadku tlakového vzduchu, neboř páky 
s čelistmi jsou ve své poloze zajištěny nohou pneumatického válce. 

Na přiloženém výkrese je v řezu znázorněno příkladné zaří-
zení podle vynálezu, kde jedna polovina zařízení znázorňuje pne-
umatický válec v horní poloze, otevřené dvouramenné páky s če-
listmi a uchycení předehnutého okraje víka zajišíovacími Čepy a 
druhá polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v dolní 
poloze a uzavřené dvouramenné páky. 

Zařízení sestává z hřídele 1, pevně spojené s pístem 2 a 
nosnou deskou 6, horního víka 3 a spodního víka 4, která jsou 
spojena s válcem 5, konzol 7 pevně spojených se spodním víkem 4, 
vidlic 8 pevně spojených s nosnou deskou 6, ojnic 9, dvouramen-
ných pák 10, výztuh 11, příček 12, pružin 13, matic 14, zajišlo-
vacích čepů 15, vodítek 16 a distanční vložky 17 vyměnitelně 
spojené s nosnou deskou Válec 5, který s pevně připojeným 
horním víkem 3 a spodním víkem 4 vytváří spolu s pístem 2 pneu-
matický válec, je opatřen otvory 5a a 5b pro přívod tlakového 
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vzduchu. Dvouramenné páky 10 jsou opatřeny čelistmi 10a tvaro-
vanými podle obvodu sudu 19. Ojnice 9 jsou jedním koncem otočně 
čepy spojeny s konzolami 7 a druhým koncem s dvou ramennými pá-
kami 10, které jsou ve střední Části čepy otočně spojeny s vidli-
cemi 8 pevně spojenými s nosnou deskou 6. Distanční vložka 17 
vyměnitelně spojená s nosnou deskou 6 slouží k dolícování přes-
nosti víčkování. Vodítka JL6 jsou pomocí příček 12 a výztuh 11 
pevně spojena s nosnou deskou 6. Pružiny КЗ jsou uloženy v příč-
kách 12 a jsou zajištovány maticemi 14. 
Zařízení podle vynálezu pracuje takto : 
V prostoru obsluhy se uloží na manipulační stolek víko 18 
s předehnutým okrajem. Víčkovací zařízeni s válcem 5 v horní 
poloze, kdy spodní víko 4 se opírá o píst 2 a čelisti 10a dvou-
ramennýeh pák 10 jsou otevřené, zavěšené na nezakresleném kladko-
stroji se navede nad manipulační stolek a při spouštění pomocí 
vodítek 16 dosedne distanční vložkou .L7 na víko 1>3, přičemž je 
současně předehnutý okraj víka 18 uchopen zajišíovacími čepy 15, 
které jsou к víku 18 dotlačovány pružinami 13. Potom se víčkova-
cí zařízení s víkem 18. zvedne a kladkostrojem se přemístí do 
prostoru nad sud 19, na který se při spouštění navede vodítky 16. 
Otvorem 5b válce 5 je přiveden tlakový vzduch, který přesune vá-
lec 5 do spodní polohy, kdy na píst 2 dosedá horní víko 3. Sou-
časně s přesunem válce 5 do spodní polohy jsou pomocí ojnice 9 
otočně spojených s konzolami 7 vychýleny dvouramenné páky 10 
uložené ve vidlicích 8 a jejich čelisti 10a dolemují předehnu-
tý okraj víka 18 kolem obruby sudu 19. Tím je ukončeno zavíiko-
vání a tlakovým vzduchem přivedeným do otvoru 5a válce 5 se tento 
přesune zpět do horní polohy a rozevře čelisti 10a dvouramenných 



pák 10. Víčkovací zařízení je pak kladkostrojem přesunuto zpět 
do prostoru obsluhy nad manipulační stolek. 

Vynález najde uplatnění při víčkování sudů, zejména s rádio 
aktivním odpadem jaderných elektráren. 
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Zařízení к víčkování sudů, zejména s radioaktivním odpadem, se-
stávající z pneumatického válce, pákových mechanizmů s čelistmi, 
vodítek a zajiěíovacích čepů, vyznačené tím, že na hřídeli (1) 
pevně spojené s pístem (2) a nosnou deskou (6) je posuvně ulože-
no horní víko (3) válce (5) a spodní víko (4) válce (5) opatře-
ného otvory (5a, 5b), přičemž na konzolách (7) pevně připoje-
ných ke spodnímu víku (4) jsou na čepech otočně uloženy ojnice 
(9) ovládající na čepech otočně připojené dvouramenné páky (10) 
s čelistmi (10a) otočná ve vidlicích (8) pevně spojených s nos-
nou deskou (6) opatřenou vyměnitelnou distanční vložkou (17). 

Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že vodítka (16) jsou po-
moci příček (12) výztuhami (11) pevně spojena s nosnou deskou (6), 
přičemž zajištovací čepy (15) jsou tlačeny v příčkách (12) ulo-
ženými pružinami (13). 

1 výkres 
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