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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zásobníka náplne pre cintorínske svietidlo, do ktorého sa umiestňuje horľavý
materiál, ktorý sa používa vnútri ozdobného krytu cintorínskeho svietidla.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sú známe a bežne sa používajú zásobníky náplne pre cintorínske svietidlá v podobe tenko
stennej nádoby v tvare valca. Obyčajne majú hladkú stenu a prípadne zosilnenie v hornej časti, ktoré spevňu
je ich veľmi tenkú a krehkú štruktúru.
Rôzne zásobníky náplne pre cintorínske svietidlá boli vzhľadom na jednoduchosť zapísané ako priemy
selné vzory.
Zo zápisu priemyselného vzoru PL Rp. 12703 je známy zásobník náplne pre cintorínske svietidlo v tvare
valca, majúci zvislú obvodovú stenu. Zvislá obvodová stena vystužujúca stupne, ktorým je zakončená bočná
stena zásobníka na jeho hornom okraji, má v priečnom reze zvlnený tvar tvoriaci na nej zaoblené obvodové
vruby, pričom táto vrúbkovaná obvodová stena má vonkajší priemer väčší, než je vonkajší priemer bočnej
steny zásobníka, a jej vnútorný priemer nie je menší než vnútorný priemer tejto bočnej steny. Predmetom
uvedeného priemyselného vzoru sú alternatívne varianty, líšiace sa rôznymi rozmermi spočívajúcimi v odliš
nosti pomeru výšky zásobníka k vonkajšiemu priemeru jeho vystužujúceho stupňa.
Zo zápisu priemyselného vzoru PL Rp. 14467 je známa náplň pre cintorínske svietidlo, ktoré má uzatvo
renú spodnú časť a otvorenú hornú časť, a ktorá má tvar axiálneho valca alebo valca s dvoma odstupňova
nými priemermi, alebo valca s tromi odstupňovanými priemermi, alebo valca s dvoma odstupňovanými
priemermi a kužeľovou plochou. Všetky tieto varianty náplne obsahujú na horných okrajoch obvodový pruh,
majúci dva alebo tri rady súprav symetrických priehlbní, ktoré sú od seba oddelené obvodovými pásmi
a zvislými pruhmi oblúkového obrysu.
Doteraz konštruované a používané zásobníky majú presne stanovenú výšku, a preto sú použiteľné len pre svie
tidlá s určitou výškou. Príliš nízke zásobníky umožňujú znečistenie v podobe začadenia vnútrajška svietidla.
Príliš vysoké zásobníky bránia nasadeniu uzatváracieho klobúčika, chrániaceho proti vetru a/alebo dažďu.
P reto je veľmi dôležité, aby náplň s horľavým materiálom zodpovedala výške cintorínskeho svietidla.
Problémom výrobcov cintorínskych svietidiel je to, že vyrábajú súčasne niekoľko typov, a niekedy i nie
koľkých desiatok typov cintorínskych svietidiel rôzneho tvaru a výšky, preto je potrebné mať súčasne na sklade
niekoľko desiatok druhov náplní pre cintorínske svietidlá.
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Podstata technického riešenia
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Podstata navrhnutého riešenia spočíva v tom, že je vyriešený zásobník náplne pre cintorínske svietidlo,
ktorý má podobu nádoby, majúci smerom hore roztiahnuteľnú hornú časť, a to s pomocou harmonikového
usporiadania tejto hornej časti, zväčšujúceho podľa stavu roztiahnutia harmoniky výšku zásobníka.
Navrhnutý zásobník je univerzálne použiteľný pre svietidlá rôznych výšok. Tým vyhovuje potrebám tak
výrobcov cintorínskych svietidiel, ako aj jednotlivých užívateľov svietidiel, ktorí si nemusia pamätať, ako
vysoké svietidlo je momentálne umiestnené na hrobe a pri vstupe na cintorín môžu kúpiť univerzálnu, predlžiteľnú náplň, ktorá bude svojou výškou vždy vyhovovať pre práve používané svietidlo.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Navrhnuté technické riešenie je objasnené pomocou obrázkov na priložených výkresoch, kde znázorňuje
obr. I bočný pohľad na navrhnutý zásobník náplne pre cintorínske svietidlo so stiahnutou harmonikovou čas
ťou, a teda malou výškou. Obr. 2 bočný pohľad na zásobník náplne pre cintorínske svietidlo s roztiahnutou
harmonikovou časťou tak, že má zväčšenú výšku.

55

Príklady uskutočnenia
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Príkladom uskutočnenia navrhnutého technického riešenia je zásobník náplne pre cintorínske svietidlo
podľa obr. I a obr. 2.
Zásobník má podobu tenkostennej nádoby I , ktorej horná časť 2 má harmonikové usporiadanie, vďaka
ktorému je výška zásobníka nastaviteľná. Pomocou roztiahnutia harmoniky hornej časti 2 je možné zväčšiť
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výšku zásobníka. Stlačením alebo roztiahnutím harmonikovej hornej časti 2 je možné nastaviť vhodnú výšku
zásobníka náplne do cintorínskeho svietidla tak, aby optimálne zodpovedal výške potrebnej pre aktuálne po
užívané svietidlo.
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Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa skladá z tenkosten
nej nádoby (I) a smerom hore roztiahnuteľnej harmonikovo usporiadanej hornej časti (2) na zvýšenie výšky
zásobníka.
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OBR. 1
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