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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka systému mobilných deliacich priečok, určeného najmä pre administratívne budovy, hotely, školy, objekty pre výstavy (galéria, veľtrhy) alebo objekty pre bývanie.
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Priečkou v stavebnej konštrukcii sa všeobecne rozumie zvislá deliaca konštrukcia, spravidla nenosná, ktorej hlavnou funkciou je rozdelenie typologicky odlišných celkov v priestoroch budov, v administratívnych
budovách potom predovšetkým k oddeleniu pracovných a spoločných priestorov alebo na oddelenie jednotlivých pracovných celkov. Okrem funkcie deliacej, sú na priečky kladené aj ďalšie požiadavky, k základným
patria požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť, požiarnu odolnosť a požiarne vlastnosti použitých materiálov, požiadavky na pevnosť a stabilitu. K užívateľským požiadavkám patria predovšetkým požiadavky na design, priehľadnosť, priesvitnosť, zdravotnú nezávadnosť a bezpečnosť z hľadiska ochrany osôb a majetku.
Podľa statického pôsobenia na nosnej konštrukcii sa dajú priečky rozdeliť na podopreté (pôsobiace zaťažením na konštrukcie pod nimi), zavesené (pôsobiace zaťažením na konštrukcie nad nimi), visuté (pôsobiace
zaťažením na susediace zvislé konštrukcie) a kombinované (kombinácia zaťaženia vyššie uvedených). Priečky sa dajú rozdeliť všeobecne podľa použitého materiálu na „ťažké“ a „ľahké“. Ťažké sú spravidla vykonané
z klasických stavebných materiálov ako murované alebo monolitické. Ľahké môžeme ešte rozdeliť do kategórií podľa typu konštrukcie na pevné, prestaviteľné a mobilné. Pevné priečky sú charakterizované pevným
spojením s nosnou konštrukciou a ich demontáž spravidla znamená ich nezvratné poškodenie. Prestaviteľné
priečky je naproti tomu možné po ich demontáži použiť do inej časti objektu, prípadne k zmene dispozície
existujúceho priestoru. Najvyšší stupeň variability predstavujú priečky mobilné. U týchto typov stien je možná zmena dispozičného usporiadania najjednoduchšia a zaberá najmenej času pri kladení minimálnych nárokov na zaškolenie obsluhy. Mobilné priečky sú charakterizované spravidla zaťažením no snej konštrukcie nad
nimi. K ich mobilite sú využívané rôzne závesy pohybujúce sa vo vodiacich profiloch – koľajniciach. Na
týchto závesoch sú potom uložené panely priečky. Tieto steny je možné „parkovať“ do určeného miesta a
tým jednoducho umožniť zmenu dispozície bez nutnosti zásahu odborného pracovníka. Manipulácia je riešená najčastejšie manuálne, ale môžu byť aj poloautomatické alebo plne automatické. Mobilné steny majú
priestor medzi samotným panelom a podlahou a stropom akusticky prípadne požiarne ut esnený posuvnou lištou, ukončenou gumovým tesnením priliehajúcim k susednej konštrukcii. Pri umiestnení panelu do požadovanej polohy sa posuvná vodorovná lišta pri podlahe a strope vysunie a priestor akusticky utesní. K vysunutiu lišty sa používa mechanicky alebo elektricky ovládaný pohon. Manuálne ovládanie je riešené otáčaním
kľuky prenášajúcej otáčavý pohyb do prevodovky. Namiesto prevodovky je často používaný aj princíp nožnicového mechanizmu, poháňaného závitovou tyčou otáčania tiež vsadenú kľukou. Kľu čka môže byť nahradená motorom u elektricky ovládaných panelov. Všetky tieto spôsoby vedú k zmene otáčavého pohybu na
pohyb posuvný, ktorý následne zatlačí na tesniacu lištu pri podlahe a stropu. Tá sa následkom tohto tlaku vysunie. Aby nedošlo k deštrukcii konštrukcie (či už samotného mechanizmu panelu alebo konštrukcie priliehajúcej – strop, podlaha) je mechanizmus opatrený pružinou o známom prítlaku, absorbujúcej prípadnú prebytočnú energiu vyvodzovanú otáčavým pohybom.
Z uvedeného stavu vyplývajú nasledujúce nevýhody:
– Princíp prevodu otáčavého pohybu na pohyb posuvný vnáša do konštrukcie veľkú zložitosť, vyplývajú cu
z veľkého množstva použitých mechanických súčiastok
– Mechanické prevody nie je možné podrobiť žiadnej údržbe, keďže sú pevne zabudované a skryté vnútri
panelu
– Veľké množstvo použitých súčiastok kladie vysoké odborné požiadavky na zamestnancov vykonávajúcich výrobu týchto modulov
– Mechanické prvky činia panely ťažkými, čo sa prejavuje na väčšom priťažení nosnej konštrukcie stavby a
dimenzii prvkov prenášajúcich zaťaženie panelov do konštrukcie stavby.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nevýhody existujúcich premiestniteľných priečok odstraňuje ľahká mobilná priečka s pružnými
pneumatickými prvkami (ďalej len „ľahká mobilná priečka“). Jej riešenie umožňuje pohyblivé zavesenie
jednotlivých panelov na stropnú nosnú koľajnicu a všetky mechanické prvky nahrádza prvky pneumatickými.
Ľahká mobilná priečka je zložená z jednotlivých panelov, ktoré k sebe tesne priliehajú. Každý panel je na
svojom hornom konci vybavený najmenej jednou, väčšinou však dvoma, pojazdovými kladkami, ktoré sa
odvaľujú po dráhach (rebrách), v stropnej nosnej koľajnici. Táto konštrukcia umožňuje panel na koľajnici

2

S K 50074-2017 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

zavesiť a ľahko ho posunúť k susednému panelu. Pre up evnenie panelu v určenom mieste je každý panel na
hornej i dolnej strane vybavený pneumatickým tesniacim telesom, ktoré je umiestnené vo vybraní na hornom
a dolnom konci panela. Pneumatické tesniace teleso pozostáva z pevného tesniaceho profilu základného tvaru
U, ktoré je vo vybraní pevne spojené s panelom. Pevný tesniaci profil je prekrytý pohyblivým tesniacim profilom, ktorý má, v priereze, tvar obráteného U. Prekrytím pevného tesniaceho profilu pohyblivým tesniacim
profilom sa vytvoril premenný priestor medzi pevným a pohyblivým tesniacim profilom. Keďže, vo vertikálnom smere, pohyblivý tesniaci profil mení svoju polohu, mení sa aj objem premenného priestoru. V premennom priestore je umiestnený elastický pneumatický vak. Panel ľahkej mobilnej priečky má nosný rám z kovových uzavretých profilov, s rámovými stojinami a s rámovými priečnikmi k sebe pevne spojenými. K rámu
sú z oboch strán, pripevnené plášťové dosky, ktoré v hornej i dolnej časti panela presahujú rámové priečniky
nosného rámu a tým vytvára horné vybrania a dolné vybrania pre umiestnenie pneumatického tesniaceho telesa. V premennom priestore pneumatického tesniaceho telesa, v hornej i dolnej časti panelu, je umiestnený
elastický pneumatický vak. Elastické pneumatické vaky umiestnené v tesniacich telesách sú, prostredníctvom
vzduchových hadíc, prepojené s ventilom umiestneným v rámovej stojine nosného rámu panelu. Ventil,
umiestnený v rámovej stojine nie je po zložení panelov do podoby ľahkej mobilnej priečky vidieť – je prekrytý susedným panelom. Pred zavesením panelu na stropnú nosnú koľajnicu je cez ventil, vákuovou pumpou so špeciálnou koncovkou, vysatý vzduch z elastických pneumatických vakov, nachádzajúcich sa pri podlahe a pri strope. Odistením ventilu a vytiahnutím koncovky vákuovej pumpy ostane elastický pneumatický
vak stále vysatý a vzniknutý podtlak spôsobí jeho „skrútenie“ čiže zmrštenie. Tým sa uvoľní priestor medzi
podlahou/stropom a panelom ľahkej mobilnej steny a tiež sa tým súčasne uvoľní celý panel ľahkej mobilnej
priečky pre ďalšiu manipuláciu. Uvoľnené panely ľahkej mobilnej priečky je potom možné tzv. zaparkovať v
parkovisku, a zmeniť dispozíciu miestnosti – priestoru. Pohyb panelu je umožnený systémom pojazdových
kladiek vedených stropnou nosnou koľajnicou. Tá udáva polohu celej ľahkej mobilnej priečky a súčasne
umožňuje presun panelov ľahkej mobilnej priečky steny do parkovacej polohy. V prípade opätovného zloženia ľahkej mobilnej priečky do funkčnej (deliacej) pozície sa panel jednoducho premiestni do požadovanej
polohy v ľahkej mobilnej priečke a jeho poloha sa zaistí stlačením ventilu na zvislej hrane panelu prstom.
Tým dôjde k prisatiu vzduchu o atmosférickom tlaku do elastického pneumatického vaku a k opätovnému
utesneniu priestoru medzi podlahou/stropom a panelom tým, že pohyblivý tesniaci profil pneumatického tesniaceho telesa je, na hornom konci panela pritlačený k stropu, respektíve ku spodnej strane stropnej nosnej
koľajnice a na dolnom konci panela k podlahe. Takto je panel v ľahkej mobilnej priečke umiestnený a stabilizovaný. Všetky súčiastky pneumatického systému (elastické pneumatické vaky, hadice a ventily) sú vzájomne prepojené rozoberateľnými spojmi a celý pneumatický systém je možné jednoducho vybrať pre servisný zásah. Montáž pneumatického tesniaceho telesa, ktorého súčasťou je elastický pneumatický vak, sa vykonáva v jednom kroku, pri ktorom je celá zostava elastického pneumatického vaku v pneumatickom tesniacim telese vložená do vybrania v paneli a zaistená skrutkou. Závesné zariadenie panela spravidla tvorí d vojica pojazdových kladiek, a to jednoduchých alebo zdvojených. Pojazdová kladka je letmo a otočne umiestnená na hornom konci zvislej osi, ktorá prechádza rámovým priečnikom nosného rámu panelu, ku ktorému je
prostredníctvom dutého profilu, vodítka zámku klady a zámku pre výškové zaistenie kladky pripevnená.
Stropná nosná koľajnica má prierez v tvare hranatého uzavretého profilu s vodorovným vnútorným rebrom a
so stredovou priechodnou drážkou v spodnej stene stropnej nosnej koľajnice. Spodná stena a vodorov né vnú torné rebro hranatého uzavretého profilu stropnej nosnej koľajnice predstavujú nosné elementy (dráhy) pre
pojazdovú kladku.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Ďalšie výhody a účinky z usporiadania ľahkej premiestniteľnej priečky, vhodné najmä pre inte riéry administratívnych, výstavných i obytných budov sú zrejmé z pripojených výkresov, kde značí obr. 1 – ľahká mobilná priečka zostavená z panelov zavesených na stropnej nosnej koľajnici, obr. 2 – panel v náryse a v pozdĺžnom reze S-S, obr. 3 – detail A zavesenie zdvojenej pojazdovej kladky a rez pneumatickým tesniacim telesom.
Príklady uskutočnenia
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Ľahká mobilná priečka P, vhodná najmä pre interiéry administratívnych, výstavných i obytných budov
znázornená na obrázkoch 1, 2 a 3 predstavuje jednu z možných variantov prevedenia technického riešenia, a
to:
Ľahká mobilná priečka P je zložená z, k sebe tesne priliehajúcich panelov B, z ktorých každý je na jeho
hornej strane 1, vybavený dvojicou zdvojených pojazdových kladiek 2, ktoré sú, pohyblivo, uložené v strop-
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nej nosnej koľajnici C. Každý panel B obsahuje horné vybranie 3 a dolné vybranie 4, v ktorých sú uložené
pneumatické tesniace telesá D pozostávajúce z pevného tesniaceho profilu 5 v tvare U, ktorý je pevne spojený s panelom B, pričom pevný tesniaci profil 5 je prekrytý pohyblivým tesniacim profilom 6 v tvare obráteného U. V takto vzniknutom premennom priestore 7 medzi pevným tesniacim profilom 5 a pohyblivým tesniacim profilom 6 pneumatického tesniaceho telesa D je umiestnený elastický pneumatický vak E. Panel B
ľahkej mobilnej priečky P sa skladá z nosného rámu 8 zloženého z dvoch rámových stojín 81 a dvoch rámových priečnikov 82, ku ktorým sú z oboch strán, pripevnené plášťové dosky 9, ktoré v hornej i dolnej časti
panelu B presahujú rámové priečniky 82 nosného rámu 8 a tým vytvára horné vybranie 3 a dolné vybranie 4
pre umiestnenie pneumatického tesniaceho telesa D. Elastické pneumatické vaky E umiestnené v pneumatických tesniacich telesách D, v premennom priestore 7 medzi pevným tesniacim profilom 5 a pohyblivým tesniacim profilom 6 sú, prostredníctvom vzduchových hadíc 10, prepojené s ventilom 11 umiestneným v rámovej stojine 81 nosného rámu 8 panelu B. Zdvojená pojazdová kladka 2, je letmo a otočne umiestnená na
hornom konci 22 zvislej osi 21, ktorá prechádza rámovým priečnikom 82 nosného rámu 8 panelu B ku ktorému je prostredníctvom dutého profilu 12, vodítka zámku klady 13 a zámku 14 pre výškové zaistenie pojazdovej kladky 2 pripevnená. Stropná nosná koľajnica C má prierez hranatého uzavretého profilu 15 s vodorovným vnútorným rebrom 16 a so stredovou priechodnou drážkou 18 v spodnej stene 17 stropnej nosnej koľajnice C. Spodná stena 17 a vodorovné vnútorné rebro 16 stropnej nosnej koľajnice C predstavujú nosné
elementy (dráhy) pre zdvojenú pojazdovú kladku 2.
Stavbu a funkciu ľahkej mobilnej priečky je možno charakterizovať takto:
Umiestnenie a tvarovanie stropnej nosnej koľajnice C predurčuje, kde bude ľahká mobilná priečka P
umiestnená a v ktorom mieste budú panely B ľahkej mobilnej priečky P, pri jej dočasnom odstránení odstavené alebo inak povedané „zaparkované“. Po pripevnení stropnej nosnej koľajnice C k stropu miestnosti sa
panel B s vákuovanými elastickými pneumatickými vakmi E v pneumatickom tesniacim telese D, prostredníctvom nasunutia zdvojených pojazdových kladiek 2 do otvoreného prierezu hranatého uzavretého profilu
15 stropnej nosnej koľajnice C zavesí na stropnú nosnú koľajnicu C a tlačnou silou na bočnú stranu panelu B,
v dôsledku odvaľovania zdvojených pojazdových kladiek 2 po hornej strane vodorovného priečneho rebra 16
respektíve po spodnej stene 17 prierezu hranatého uzavretého profilu 15 stropnej nosnej koľajnice C dôjde k
premiestneniu panelu B do požadovanej polohy a k jeho pritlačeniu k susednému panelu B. Následne, vpustením vzduchu cez ventil 11 prostredníctvom vzduchových hadíc do elastických pneumatických vakov E dôjde k ich nafúknutiu vzduchom o atmosférickom tlaku a k vysunutiu pohyblivých tesniacich profilov 6 tak, že
tieto dosadnú na spodnú stenu 17 stropnej nosnej koľajnice C a na podlahu. Tým dôjde k vyplneniu medzery
medzi panelom B a stropom a medzi panelom B a podlahou. Tým je panel B usadený a môže byť rovnakým
spôsobom pristúpené k inštalácii ďalšieho panelu B ľahkej mobilnej priečky P.
Demontáž ľahkej mobilnej priečky P prebieha tak, že vákuovou pumpou 19 sa cez ventil 11, vysaje
vzduch z elastických pneumatických vakov E umiestnených v pneumatických tesniacich telesách D v krajnom paneli B. Tým nastane skrútenie vakov E a uvoľnenie pohyblivých tesniacich profilov 6 od stropnej
nosnej koľajnice C a od podlahy. Panel B sa takto uvoľní a je možné ho po stropnej nosnej koľajnici C odsunúť do „parkovacej“ polohy.
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Priemyselná využiteľnosť
Nové riešenie ľahkých mobilných priečok nájde uplatnenie najmä v interiéroch administratívnych, ubytovacích, vzdelávacích, výstavných i obytných budov.
45
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1. Ľahká mobilná priečka, vhodná najmä pre interiéry administratívnych, výstavných i o bytných budov,
v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je zložená z, k sebe tesne priliehajúcich panelov (B), vybavených na
ich hornej strane (1) aspoň jednou pojazdovou kladkou (2) pohyblivo uloženou v stropnej nosnej koľajnici
(C), pričom každý panel (B) obsahuje horné vybranie (3) a dolné vybranie (4) v ktorých je uložené pneumatické tesniace teleso (D) pozostávajúce z pevného tesniaceho profilu (5) tvaru U pevne spojeného s panelom
(B), pričom pevný tesniaci profil (5) je prekrytý pohyblivým tesniacim profilom (6) v tva re obráteného U,
pričom v premennom priestore (7) medzi pevným tesniacim profilom (5) a pohyblivým tesniacim profilom
(6) pneumatického tesniaceho telesa (D) je umiestnený elastický pneumatický vak (E).
2. Ľahká mobilná priečka, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že panel (B) ľahkej
mobilnej priečky (P) pozostáva z nosného rámu (8) s rámovými stojinami (81) a s rámovými priečnikmi (82),
ku ktorým sú z oboch strán, pripevnené plášťové dosky (9), ktoré v hornej i dolnej časti panela (B) presahujú
rámové priečniky (82) nosného rámu (8) čím je vytvorené horné vybranie (3) a dolné vybranie (4) pre umiestnenie pneumatického tesniaceho telesa (D).
3. Ľahká mobilná priečka, podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že elastické pneumatické vaky (E) umiestnené v pneumatických tesniacich telesách (D) sú, prostredníctvom vzduchových
hadíc (10), prepojené s ventilom (11) umiestneným v rámovej stojine (81) nosného rámu (8) panelu (B).
4. Ľahká mobilná priečka, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pojazdová kladka
(2), jednoduchá alebo zdvojená, je letmo a otočne umiestnená na hornom konci (22) zvislej osi (21), ktorá
prechádza rámovým priečnikom (82) nosného rámu (8) panelu (B) ku ktorému je prostredníctvom dutého
profilu (12), vodítka zámku kladky (13) a zámku (14) pre výškové zaistenie pojazdovej kladky (2) pripevnená.
5. Ľahká mobilná priečka, podľa nároku 1 a 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že stropná nosná
koľajnica (C) má prierez hranatého uzavretého profilu (15) s
vodorovným vnútorným rebrom (16) a so stredovou priechodnou drážkou (18) v spodnej stene (17)
stropnej nosnej koľajnice (C) pričom spodná stena (17) a vodorovné vnútorné rebro (16) predstavujú nosné
elementy pre pojazdovú kladku (2).
6. Ľahká mobilná priečka, podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútorný priestor (20) medzi plášťovými doskami (9) panela (B) je vyplnený izolačnou h
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