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Anotácia:
Valcový zámok s plochým kľúčom, ktorého prvé kódova
nie na užšej spodnej strane kľúča ovláda nastavenie nasta
vovacích kolíčkov na rozhraní medzi otočným jadrom
a skriňou zámku a ktorého druhé kódovanie na chrbtovej
strane kľúča ovláda nastavenie kosákovitých lamiel ulože
ných v oblúkovitých drážkach na povrchu jadra
a ovládajúcich bočnú blokovaciu lištu, pričom aspoň jedna
kosákovitá lamela môže byť využitá na znemožnenie pre
konania zámku tzv. dynamickou metódou, nazývanou
„bumping“.
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Valcový zámok s plochým kľúčom

Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka valcového zámku s plochým kľúčom, ktorého prvé
kódovanie na užšej spodnej strane kľúča ovláda nastavenie nastavovacích kolíčkov na rozhraní
medzi otočným jadrom a skriňou zámku a ktorého druhé kódovanie na chrbtovej strane kľúča
ovláda nastavenie kosákovitých lamiel uložených v oblúkovitých drážkach na povrchu jadra a
ovládajúcich bočnú blokovaciu lištu, pričom aspoň jedna kosákovitá lamela môže byť využitá
na znemožnenie prekonania zámku tzv. dynamickou metódou, nazývanou „bumping“.

Doterajší stav techniky
Z EP 0 211 602 je známy valcový zámok s plochým kľúčom, ktorého prvé kódovanie na
prvej užšej strane kľúča ovláda nastavovacie kolíčky, uložené v otočnom jadre v rade za sebou
v pozdĺžnej rovine kľúčového kanála, ktoré spolupracujú s odpruženými blokovacími
kolíčkami, uloženými v profilovej skrini a ktorého druhé kódovanie na druhej užšej strane
kľúča ovláda kosákovité lamely, posuvné v oblúkovitých drážkach na obvode jadra proti sile
vratnej pružiny a spolupracujúce s pozdĺžnou blokovacou lištou, uloženou radiálne výsuvné v
jadre a zaberajúcou vo vysunutej, t.j. blokovacej polohe s pozdĺžnou blokovacou drážkou vo
valcovej dutine skrine. Pri zasunutí patričného kľúča usporiada prvé kódovanie nastavovacie
kolíčky tak, že ich konce, na ktoré dosadajú čelá odpružených blokovacích kolíčkov, sa
nachádzajú v deliacej ploche medzi otočným jadrom a skriňou a druhé kódovanie usporiada
kosákovité lamely tak, že ich vačkové vybratia vonkajších obvodoch sa nachádzajú proti
pozdĺžnej blokovacej lište, takže pri otáčaní jadra kľúčom sa do nich pozdĺžna blokovacia lišta
zasunie pri súčasnom vysunutí z pozdĺžnej blokovacej drážky vo valcovej dutine skrine. Pritom
vratná pružina je uložená v oblúkovitej drážke jadra a je opretá jedným koncom o čelo
kosákovitej lamely a druhým koncom o jadro.
Takéto uskutočnenie zámku je výhodné z hľadiska veľkého počtu kombinácií
dosahovaných oboma kódovaniami, ale jeho nevýhodou je, že nie je vylúčená možnosť jeho
neoprávneného otvorenia tzv. dynamickou metódou.
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Je známa úprava nastavovacích a/alebo blokovacích kolíčkov, ktorá zabraňuje
neoprávnenému otvoreniu zámku dynamickou metódou spočívajúcou v tom, že horný koniec
nastavovacieho kolíčka nedosahuje úroveň spodnej časti uzáveru aplikačného kľúča
používaného pri dynamickej metóde, takže aplikačný kľúč ho nemôže uviesť do pohybu. Táto
úprava spočíva v obmedzení zdvihu odpruženého blokovacieho kolíčka, tlačiaceho nastavovací
kolíček do kontaktu s prvým kódovaním kľúča, napr. jeho osadením a je možné ju použiť len
pre krátke nastavovacie kolíčky väčšinou veľkosti 0 až 4. To má za následok zníženie počtu
kombinácií.
Cieľom predkladaného technického riešenia je také zdokonalenie zámku s kolíčkovými
nastavovačmi a s bočnou blokovacou lištou ovládanou kosákovitými lamelami, ktoré pri
umožnení maximálneho počtu kombinácií zabezpečí zámok proti otvoreniu dynamickou
metódou.

Podstata technického riešenia
Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje a vytýčený cieľ spĺňa valcový zámok s plochým
kľúčom podľa predvýznaku 1 . nároku na ochranu, ktorého podstata spočíva vtom, že na
vnútornom obvode kosákovitej lamely je vytvorená úchytka, do ktorej zaberá jeden koniec
pružiny, ktorej druhý koniec je uložený v zahĺbení v jadre.
Táto konštrukcia umožní využiť druhý koniec kosákovitej lamely ako ďalší
bezpečnostný prvok, blokujúci respektíve obmedzujúci pohyb kolíčkového nastavovača pri
použití dynamickej metódy otvárania zámku. Takéto odpruženie kosákovitých lamiel umožní
ich použitie ako na ovládanie len bočnej blokovacej lišty, tak aj na blokovanie bočnej
blokovacej lišty a nastavovacieho kolíčka. To umožní ekonomickú výrobu zámkových
systémov s rôznymi bezpečnostnými stupňami.
Je výhodné, ak je zahĺbenie tvorené slepým vývrtom, ktorého os je rovnobežná s osou
šachty pre nastavovací kolíček a vyúsťuje do oblúkovitej drážky.
Takto vytvorené zahĺbenie množní vloženie vinutej pružiny tak, aby bezpečne dotláčala
kosákovitú lamelu do kontaktu s druhým kódovaním kľúča.
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Je výhodné, ak je druhý koniec kosákovitej lamely vybavený blokovacím členom,
prispôsobeným aspoň na brzdiaci kontakt s priľahlým nastavovacím kolíčkom.
Táto konštrukcia zaistí pri použití dynamickej metódy prekonávania zámku zastavenie
posuvu nastavovacieho kolíčka, uvedeného do pohybu nárazom nábehovej hrany aplikačného
kľúča, blokovacím členom na druhom konci kosákovitej lamely, čím sa značne obmedzí
pohybová energia, prenášaná na odpružený blokovací kolíček, ktorý sa následkom toho
nezasunie celý alebo v požadovaný okamih do skrine a neumožní tak natočenie jadra v skrini a
tým prekonanie zámku.
Je výhodné, ak je blokovací člen tvorený bočným výstupkom z kosákovitej lamely,
zaberajúcim do vybratia na spodnej časti nastavovacieho kolíčka.
Takáto konštrukcia je technologicky najmenej náročná.
Je tiež výhodné, ak je vačkové zahĺbenie kosákovitej lamely na strane privrátenej
druhému kódovaniu kľúča ukončené hlbšou úrovňou dna.
Toto vybavenie zabezpečí nerušený posuv kosákovitej lamely pri použití dynamickej
metódy aj pri nepatrnom zasunutí bočnej blokovacej lišty do jadra následkom nutných
prevádzkových vôľ medzi jednotlivými súčiastkami zámku.
Je výhodné, ak je lamela s blokovacím členom usporiadaná pri poslednom kolíčkovom
nastavovači v smere od vonkajšieho čela jadra.
Takáto konštrukcia neobmedzuje počet možných kombinácií predchádzajúcich
kosákovitých lamiel ovládaných druhým kódovaním na chrbte kľúča.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Na priložených výkresoch sú znázornené niektoré príklady uskutočnenia, kde jednotlivé
obrázky predstavujú:
Obr.l - pozdĺžny rez valcovým zámkom so zasunutým kľúčom;
Obr.2 - perspektívny schematický pohľad na jadro valcového zámku so zasunutým kľúčom;
Obr.3a - rez A-A z obr.l pri nezasunutom kľúči;
Obr.3b - rez A-A z obr.l pri zasunutom kľúči;
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Obr.3c - rez A-A z obr.l pri otváraní dynamickou metódou;
Obr.4a - schematické znázornenie krátkej kosákovitej lamely;
Obr.4b - schematické znázornenie inej krátkej kosákovitej lamely;
Obr.4 - schematické znázornenie dlhej kosákovitej lamely s blokovacím členom;
Obr.5 - perspektívne znázornenie dlhej kosákovitej lamely pri blokovaní nastavovača.

Príklady uskutočnenia technického riešenia
Ako vyplýva z priložených obrázkov, pozostáva valcový zámok z profilovej skrine 1, vo
valcovej dutine ktorej je otočné uložené jadro 2 s kľúčovým kanálom 21 pre plochý kľúč 3. Do
kľúčového kanála 21 zasahujú horné konce radiálnych šachiet 2 2 usporiadaných v rade za
sebou, v ktorých sú posuvne uložené kolíčkové nastavovače 23. Horné konce kolíčkových
nastavovačov 23 spolupracujú s prvým kódovaním 31, vytvoreným na spodnej užšej strane
plochého kľúča 3 a na ich spodné konce dosadajú horné čelá blokovacích kolíčkov 11,
uložených odpružené vo vŕtaniach 12 skrine 1, tieto vŕtania 12 sú súosové s korešpondujúcimi
šachtami 22 v jadre 2 , keď je jadro 2 v uzamknutej polohe.
Jadro 2 je vybavené na obvode medzi radiálnymi šachtami 22 oblúkovitými drážkami 24
(viď obr. 2 až 3c), pretínajúcimi kolmo kľúčový kanál 21, v ktorých sú posuvne v obvodovom
smere uložené kosákovité lamely 4 približne tvaru medzikruhového výseku. Ktorých vonkajšie
oblúkovité strany (na väčšom priemere) dosadajú na stenu valcovej dutiny skrine 1 a aspoň časť
vnútornej oblúkovitej strany (na menšom priemere) je vedená dnom oblúkovitej drážky 24. Vo
vonkajších oblúkovitých stranách kosákovitých lamiel 4 sú vytvorené vačkové zahĺbenia 41 s
tvarovaným dnom, majúcim plytkej šiu úroveň 410 a hlbšiu úroveň 411 dna.
Jadro 2 je ďalej vybavené pozdĺžnou bočnou drážkou 25, pretínajúcou kolmo oblúkovité
drážky 24, v ktorej je radiálne posuvne uložená blokovacia lišta 26, ktorá je neznázomenou
pružinou tlačená do záberu s pozdĺžnou blokovacou drážkou 13, vytvorenou vo valcovej dutine
skrine 1. Ak je blokovacia lišta 26 zasunutá v blokovacej drážke 13 a na jej vnútorní stranu
dosadá plytkejšia úroveň 410 dna vačkového zahĺbenia 41 v kosákovitej lamele 4, nie je možné
jadrom 2 otáčať v skrini 1 (viď obr. 3a). Ak sa posunie kosákovitá lamela 4 tak, že hlbšia
úroveň 411 dna sa nachádza proti blokovacej lište 26, dôjde vďaka šikmým bokom blokovacej
drážky 13 k vysunutiu blokovacej lišty 26 z blokovacej drážky 13 pri natáčaní jadrom 2 a jej
úplnému zasunutiu do pozdĺžnej bočnej drážky 25 v jadre 2 pri dosadnutí na hlbšiu úroveň 411
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dna vačkového zahĺbenia 41 vkosákovitej lamele 4 (viď obr. 3b). Posuv kosákovitej lamely 4
je ovládaný druhým kódovaním 32, vytvoreným na boku chrbtu plochého kľúča 3, do ktorého
je jeden koniec kosákovitej lamely 4 dotláčaný pružinou 44. Pružina 44 je namáhaná ako na
ohyb, tak aj na stlačenie a je jedným koncom uchytená v úchytke 42 tvaru výstupku na
vnútornom obvode kosákovitej lamely 4 a druhým koncom v zahĺbení 27 v jadre 2. Zahĺbenia
27 sú tvorené osadenými slepými vývrtmi, ktorých osi sú rovnobežné s osami šácht 22 pre
nastavovacie kolíčky 23 a vyúsťujú do oblúkovitých drážok 24. V rámci technického riešenia je
pochopiteľne možné použiť vinutú, listovú, vlásenkovú aj inú pružinu 44. Taktiež úchytku 42 je
možné vytvoriť ako výrez a podobne. Podstatné je, aby pružina 44 nebola opretá o prvý alebo
druhý koniec kosákovitej lamely 4, pretože prvý koniec spolupracuje s druhým kódovaním 32 a
druhý koniec môže byť vybavený blokovacím členom 43.
Druhý koniec kosákovitej lamely 4 je vybavený blokovacím členom 43, zaberajúcim do
osadenia 231 nastavovacieho kolíčka 23, keď sa kosákovitá lamela 4 nachádza vo svojej
vysunutej krajnej polohe (viď obr. 3c). K tomu dôjde len po náraze aplikátora na prvý koniec
kosákovitej lamely 4 pri pokuse o otvorenie zámku dynamickou metódou. V znázornenom
príklade je blokovací člen 43 tvorený bočným výstupkom 431 v tvare čapu vystupujúceho z
boku kosákovitej lamely 4. Môže však byť vytvorený aj iným spôsobom.
Ako je zrejmé z obr. 4a, 4b, kosákovité lamely 4, ktoré slúžia na ovládanie len bočnej
blokovacej lišty 26, sú kratšie, než kosákovité lamely 4, ktoré navyše slúžia na blokovanie
nastavovacích kolíčkov 23. Kratšie kosákovité lamely 4 majú uhlovú dĺžku približne 100°, ak
sa bočná blokovacia lišta 26 nachádza na štvrtine obvodu jadra 2 od chrbta kľúčového kanála
21 a dlhšie kosákovité lamely 4 majú uhlovú dĺžku približne 170° až 190°, aby ich druhý koniec
s blokovacím členom 43 mohol spolupracovať s kolíčkovými nastavovačmi 23. Aby sa
neznižoval počet kombinácií, je vhodné priradiť dlhšiu kosákovitá lamelu 4 s blokovacím
členom 43 poslednému nastavovaciemu kolíčku 23 v smere od vonkajšieho čela jadra 2, ako je
znázornené na obr. 1 .
Pri zasunutí patričného kľúča 3 do kľúčového kanála 21 dosadnú horné konce
nastavovacích kolíčkov 23 do prvého kódovania 31 na spodnej užšej strane kľúča 3 a nastavia
blokovacie kolíčky 11 tak, že ich horné čelá sú na rozhraní medzi jadrom 3 a skriňou 1.
Súčasne druhé kódovanie 32 na chrbtovej strane kľúča 3 nastaví kosákovité nastavovače 4 tak,
že hlbšie dná 411 ich vačkových vybratí 41 sa nachádzajú proti bočnej blokovacej lište 26. Pri
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následnom otáčaní jadrom 2 dôjde k vysunutiu bočnej blokovacej lišty 26 z pozdĺžnej
blokovacej drážky 13 v skrini 1 .
Pri pokuse o prekonanie zámku dynamickou metódou sa do kľúčového kanála vsunie
aplikačný kľúč s nábehovými hranami na mieste prvého kódovania a nábehovými hranami na
mieste druhého kódovania, jadro 2 sa pružne zaťaží v smere otvárania a následne sa aplikačný
kľúč úderom zarazí do kľúčového kanála 21. Nábehové hrany na mieste prvého kódovania
môžu teoreticky zaraziť len dlhšie nastavovacie kolíčky 23 a na ne dosadajúce blokovacie
kolíčky 11 do vodiacich vŕtaní 12 , takže pri spätnom pohybe blokovacích kolíčkov 11 by mohlo
dôjsť k ich dosadnutiu na hrany šachiet 22 v deliacej ploche medzi jadrom 2 a skriňou 1 a
prekonaniu zámku.
Nábehové hrany na mieste druhého kódovania môžu teoreticky posunúť kosákovité
nastavovače 4 tak, že do hlbších dien 411 ich vačkových vybratí 41 sa zasunie bočná
blokovacia lišta a môže dôjsť k prekonaniu zámku. Aby k prekonaniu zámku nemohlo dôjsť, je
druhý koniec kosákovitej lamely 4 vybavený blokovacím členom 43, ktorý pri zarazení
aplikátora dosadne na susedný nastavovací kolíček 23 a zastaví či obmedzí jeho pohyb,
vyvolaný rázom aplikačného kľúča. Táto konštrukcia využije dynamický ráz lamely 4 na
zastavenie respektíve potlačenie dynamického rázu na nastavovací kolíček 23.

s r o B o - 2 o CXD
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Nároky na ochranu

1.

Valcový zámok s plochým kľúčom, pozostávajúci z valcového jadra (2) s kľúčovým
kanálom (2 1 ) uloženým vo valcovej dutine skrine ( 1), v ktorej sú vo vývrtoch v rade za
sebou uložené odpružené blokovacie kolíčky ( 11 ) dosadajúce na nastavovacie kolíčky
(23) uložené v jadre (2 ) a ovládané prvým kódovaním (31) na prvej užšej strane plochého
kľúča (3), pričom druhé kódovanie (32) na druhej užšej strane kľúča (3) ovláda prvé čelá
kosákovitých lamiel (4) uložených posuvne v oblúkových drážkach (24) vytvorených v
obvode jadra (2) a dotláčaných do styku s druhým kódovaním (32) pružinou (44), ktorej
druhý koniec je opretý o jadro (2), pričom kosákovité lamely (4) sú vybavené na svojom
r

vonkajšom obvode odblokovacím vybratím (41) na radiálne vsunutie pozdĺžnej blokovacej lišty (26) uloženej radiálne výsuvné v jadre (2 ) a spolupracujúcej s pozdĺžnou blokovacou drážkou (13) vytvorenou vo valcovej dutine skrine (1), vyznačujúci sa tým, že na
vnútornom obvode kosákovitej lamely (4) je vytvorená úchytka (42), do ktorej zaberá
jeden koniec pružiny (44), ktorej druhý koniec je uložený v zahĺbení (27) v jadre (2).
2.

Valcový zámok s plochým kľúčom podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že zahĺbenie
(27) je tvorené slepým vývrtom, ktorého os je rovnobežná s osou šachty (22) pre
nastavovací kolíček (23) a vyúsťuje do oblúkovitej drážky (24).

3.

Valcový zámok s plochým kľúčom podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že druhý
koniec kosákovitej lamely (4) je vybavený blokovacím členom (43), prispôsobeným
aspoň na brzdiaci kontakt s priľahlým nastavovacím kolíčkom (23).

4.

Valcový zámok s plochým kľúčom podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že blokovací
člen (43) je tvorený bočným výstupkom (431) z kosákovitej lamely (4), zaberajúcim do
vybratia (231) na spodnej časti nastavovacieho kolíčka (23).

5.

Valcový zámok s plochým kľúčom podľa nároku 3 alebo 4, vyznačujúci sa tým, že
vačkové zahĺbenie (41) kosákovitej lamely (4) je na strane privrátenej druhému kódovaniu
(32) kľúča (3) ukončené hlbšou úrovňou (411) dna.

6.

Valcový zámok s plochým kľúčom podľa aspoň jedného z nárokov 3 až 5, vyznačujúci
sa tým, že kosákovitá lamela (4) s blokovacím členom (43) je umiestnená pri poslednom

nastavovacom kolíčku (23) v smere od vonkajšieho čela jadra (2).

£ o g o -2 t> <

1/3

A

Obr.2

431

Obr. 3 a

Obr. 3 b

Obr. 3 c

3/3

Obr. 5

Ú R A D P R IE M Y S E L N É H O V L A S T N ÍC T V A S L O V E N S K E J R E P U B L IK Y
J á n a Š v e r m u 4 3 , 9 7 4 0 4 B a n s k á B y str ic a 4

VÝSLEDOK

REŠERŠE

PÚV 5080-2010
A . Z a tr ie d e n ie p r e d m e tu p r ih lá š k y ú ž itk o v é h o v z o r u p o d ľ a M P T

E05B 31/00, E05B 15/00
B . P r e h ľ a d á v a n é o b la sti____________________________________________

Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: E05B
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: E05B
C . D o k u m e n ty , k to r é sú p o v a ž o v a n é z a r e le v a n tn é

EP0211602 A1 19870225
EP0029498A1 19810603
DE3000869A1 19810730
DE3145064 A1 19830519
DE3014183 A1 19810604
EP0159494 A1 19851030
BE1017923 A5 20091103
US2003084692 A1 20030508
DE19847948 A1 20000420
Dátum skutočného ukončenia rešerše:
11.3.2011

Rešerš urobil:
__
Ing. Karol Makovník

-------... V-------• -v . - .7- 'X

