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VRSTVENÉ ZASKLENIE POZOSTÁVAJÚCE Z PROFILOVANEJ OBRUBY NA ZACVAKNUTIE S PRÍDAVNOU POLYMÉROVOU PÁSKOU A PROFILOVANOU OBRUBOU

5

[0001]

Predkladaný vynález sa týka zasklenia, a to najmä zasklenia vozidla, pozo

stávajúceho z vrstveného zaskleného prvku obsahujúceho vonkajšiu sklenenú tabuľu,
vnútornú sklenenú tabuľu a plastovú medzivrstvu, ktorá je umiestnená medzi uvedenými

dvoma sklenenými tabuľami.
[0002] Rovnako ako akýkoľvek vrstvený zasklený prvok:
10

- vonkajšia sklenená tabuľa má vonkajšiu plochu, okrajovú plochu a medzivrstvu, ktorá je

orientovaná k plastovej medzivrstve,
- vnútorná sklenená tabuľa má medzivrstvu, ktorá je orientovaná k plastovej medzivrstve,

okrajovú plochu a vnútornú plochu.
[0003] Zasklenie podľa predkladaného vynálezu obsahuje pozdĺž aspoň časti najmenej
15

jedného okraja profilovanú obrubu, ktorá obsahuje drážku na zacvaknutie krycieho dielu
do uvedenej profilovanej obruby, pričom uvedený krycí diel obsahuje pri pohľade v prie

reze ostnatý háčik, ktorý vstupuje do uvedenej drážky počas zacvaknutia.
[0004]

Použitie takejto profilovanej obruby obsahujúcej drážku je známe na umiestnenie

a/alebo upevnenie krycieho dielu ku sklenenému prvku.
20

[0005] Táto profilovaná obruba je všeobecne pripevnená k vnútornej ploche zaskleného prvku
pomocou vnútornej príruby, ktorá je prilepená k tejto vnútornej strane.

[0006]

Na zaistenie dobrej priľnavosti tejto vnútornej príruby k zasklenému prvku, ktorá

umožňuje nútené zacvaknutie do drážky, musí byť táto vnútorná príruba pomerne široká

(pri pohľade na profilovanú obrubu v priereze tak, ako sa to uvádza vo väčšine dokumentov
25

doterajšieho stavu techniky).
[0007] Z doterajšieho stavu techniky sú známe dva typy situácií:

- keď krycí diel zakryje drážku aspoň tak, že vyčnieva cez vonkajšiu plochu zaskleného

prvku, ako je uvedené napríklad v patentových prihláškach EP 945 296, DE 3606566 a
- keď krycí diel zakryje aspoň drážku bez vyčnievania cez vonkajšiu plochu zaskleného prvku
30

tak, ako je uvedené napríklad v patentových prihláškach WO 2001/045974 alebo

WO 2001/85481, alebo dokonca US 2006/0266460.
[0008] V prvej situácii musí byť krycí diel dostatočne široký na to, aby zakryl aspoň vnútornú
prírubu, aby nemohol byť viditeľný zvonka, a/alebo krycí pásik vyčnieva smerom von viac než

vnútorná príruba.
35

[0009] V druhej situácii vyčnieva krycí pásik smerom von viac ako vnútorná príruba, aby zakryl

aspoň vnútornú prírubu tak, aby nebola zvonka viditeľná.

[0010] V druhej situácii doterajší stav techniky tiež pozná z patentovej prihlášky č. WO

2015/033202 a z vynálezu patentovej prihlášky č. US 2012/0126567 konkrétnu
profilovanú obrubu, ktorá nemá žiadny okraj umiestnený proti uvedenej okrajovej ploche

uvedeného vonkajšieho podkladu.
5

[0011]

Tieto dve situácie majú spoločný menovateľ v tom, že krycí diel a/alebo krycí

pásik sú samostatne alebo dohromady minimálne také široké ako vnútorná príruba a vše

obecne širšie ako vnútorná príruba, čo zmenšuje výhľad cez zasklený prvok.
[0012]

Ďalej je kvôli prítomnosti vnútornej príruby v rohu medzi okrajovou plochou

vnútornej sklenenej tabule a jej vnútornou plochou potrebné umiestniť lepiacu lištu, ktorá
10

spojí zasklenie s priľahlým dielom karosérie, bližšie smerom do stredu zasklenia - táto

lepiaca lišta musí byť teraz zvonku skrytá
[0013]

Je teda bežnou praxou domnievať sa, že pozdĺž okraja zasklenia vybaveného

drážkovanou profilovanou obrubou sa nachádza pás široký 30 až 35 mm, ktorý nemožno
použiť na prepúšťanie svetla, a ktorý tak zmenšuje výhľad.
15

[0014]

Je preto dôležité, aby mala vnútorná príruba čo najmenšiu možnú šírku, ale

napriek tomu musí byť stále dostatočne široká na to, aby umožňovala dobrú priľnavosť

k vnútornej ploche a umožňovala nútené zacvaknutie.

[0015]

Na zaistenie mechanickej súdržnosti v momente zacvaknutia môže byť dôležité,

aby bola drážka v priestore umiestnená veľmi presne.
20

[0016] To môže byť ťažšie, keďže okrajová plocha tohto spodného okraja zasklenia má v niek

torých bodoch relatívne malý polomer zakrivenia.
[0017] Ďalšia zložitosť pramení zo skutočnosti, že napriek všetkým opatreniam prijatým

pri sériovej výrobe zasklených prvkov môže byť rozmerové rozšírenie z jedného
zaskleného prvku v rámci jednej a tej istej série do druhého (skutočnosť, že nie všetky
25

zasklené prvky majú úplne rovnaké rozmery) relatívne veľké, zatiaľ čo rozmerové

rozšírenie na profilovanej obrube je relatívne malé.
[0018]

To platí najmä v prípade, keď’ sú zasklené prvky vrstvené - čelné okná nevyhnutne

zahŕňajú vrstvené zasklené prvky.
[0019]
30

Úlohou predkladaného vynálezu je prekonať tieto nevýhody navrhnutím zasklenia

obsahujúceho profilovanú obrubu, ktorá umožní nútené zacvaknutie, a ktorá je preto pevne

pripevnená k zasklenému prvku, a súčasne umožňuje zachovať dno drážky veľmi presne
v požadovanom bode v priestore vzhľadom na zasklený prvok, aj keď’ zasklený prvok môže
vykazovať určitý stupeň rozmerového rozšírenia.

35

[0020] Cieľom predkladaného vynálezu je teda navrhnúť riešenie, ktoré umožní nepriame

stlačenie drážky proti časti okrajovej plochy zaskleného prvku, aby sa upevnila poloha
drážky.

[0021]

Ďalej má tento predkladaný vynález za cieľ navrhnúť riešenie na zlepšenie

utesnenia medzi drážkou a okrajovou plochou zaskleného prvku a zabránenie vnikaniu

vody.
[0022] Predkladaný vynález sa teda týka zasklenia, a najmä zasklenia vozidiel podľa nároku
5

1. Toto zasklenie obsahuje vrstvený zasklený prvok obsahujúci:
- vonkajší podklad, ktorý má vonkajšiu plochu, ktorá smeruje do vonkajšieho priestoru,

prostrednú plochu oproti vonkajšej ploche a obvodovú okrajovú plochu,
- vnútorný podklad, ktorý má vnútornú plochu, ktorá smeruje do vnútorného priestoru,

prostrednú plochu oproti vnútornej ploche a obvodovú okrajovú plochu,
10

- plastovú medzivrstvu umiestnenú medzi a v kontakte (priamo v kontakte alebo v kontakte

s vložením iného plastového plátu) s prostrednou plochou uvedeného vonkajšieho
podkladu a prostrednou plochou uvedeného vnútorného podkladu,
pričom uvedené zasklenie obsahuje pozdĺž aspoň časti najmenej jedného okraja

profilovanú obrubu, ktorá obsahuje drážku na zacvaknutie krycieho dielu do uvedenej
15

profilovanej obruby, pričom uvedený krycí diel obsahuje pri pohľade v priereze ostnatý
háčik, ktorý vstupuje do uvedenej drážky počas zacvaknutia,
pričom uvedená profilovaná obruba obsahuje okraj, ktorý je umiestnený proti uvedenej

okrajovej ploche uvedeného vonkajšieho podkladu,
pričom uvedená profilovaná obruba obsahujúcu pri pohľade v priereze vnútornú prírubu
20

umiestnenú pod obvodovým okrajom uvedeného vnútorného povrchu uvedeného

vnútorného podkladu.
T[0023]

oto zasklenie je pozoruhodné v tom, že ďalej obsahuje polymérovú pásku

umiestnenú medzi uvedenou drážkou a uvedenou okrajovou plochou uvedeného

vnútorného podkladu, alebo dokonca tiež medzi uvedeným obvodovým okrajom uvedenej
25

vnútornej plochy a uvedenou vnútornou prírubou.
[0024]

Táto polymérová páska je chemicky nezávislá od profilovanej obruby. Pri pohľade

v priereze je uvedená páska umiestnená pod uvedeným okrajom a je oddelená od tohto okraja.
Pokiaľ možno ide o elastomér, ktorý má modul pružnosti menší, ako je modul pružnosti

profilovanej obruby, ako aj okraja.
30

[0025]

Uvedená polymérová páska je oddelená od uvedenej drážky a je pokiaľ možno

umiestnená pozdĺž profilovanej obruby.
[0026]

Uvedená polymérová páska môže byť vyrobená z peny. Táto pena je prednostne

vodotesná proti vniknutiu vody.

35

[0027]

Uvedená polymérová páska je pokiaľ možno umiestnená v kontakte s uvedenou

drážkou a proti uvedenej okrajovej ploche uvedeného vnútorného podkladu, alebo je ďalej

umiestnená v kontakte s uvedeným obvodovým okrajom uvedenej vnútornej plochy a proti
uvedenej vnútornej prírube.
[0028] Polymérová páska môže viesť medzi uvedenou drážkou a zaskleným prvkom až

po kontakt s okrajovou plochou plastovej medzivrstvy, alebo dokonca až po kontakt
5

s okrajovou plochou vonkajšieho podkladu, ale iba cez časť výšky tejto okrajovej plochy
vonkajšieho podkladu, pretože okraj je tiež v kontakte s touto okrajovou plochou.
[0029] Na zaistenie mechanickej spoľahlivosti zacvaknutia je výhodné, aby uvedená páska
mala medzi uvedenou drážkou a uvedenou okrajovou plochou šírku medzi 0,2 a 5,0 mm

alebo dokonca medzi 0,5 a 3,0 mm.
10

[0030]

Uvedená páska môže byť umiestnená pod a v kontakte s uvedeným okrajom, aby sa

zvýšila mechanická súdržnosť.
[0031]

Uvedená páska môže mať v priereze tvar štvorca, obdĺžnika alebo písmena L,

aby sa prispôsobila priestoru dostupnému medzi uvedenou drážkou a uvedenou

okrajovou plochou uvedeného vnútorného podkladu, alebo dokonca tiež medzi uvedeným
15

obvodovým okrajom uvedenej vnútornej plochy a uvedenou vnútornou prírubou.
[0032]

Konkrétne keď uvedená páska vedie medzi uvedeným obvodovým okrajom

uvedenej vnútornej plochy a uvedenou vnútornou prírubou, má v priereze pokiaľ možno
tvar L.

[0033]
20

Uvedená páska je pokiaľ možno umiestnená pozdĺž spodného okraja čelného skla

vozidla.
[0034] Uvedená páska môže byť pri pohľade v priereze umiestnená medzi uvedenou drážkou
a lepiacou lištou, ktorá je umiestnená na uvedenej vnútornej prírube.

[0035] Krycí diel je kus určený na umiestnenie viac smerom von než profilovaná obruba.
[0036]
25

V jednej konkrétnej alternatívnej forme je uvedená vonkajšia plocha uvedeného

vonkajšieho podkladu pri pohľade v priereze voľná vzhľadom na uvedenú drážku a uvedená
drážka je pokiaľ možno zarovno s uvedenou vonkajšou plochou.

[0037]

V inej konkrétnej alternatívnej forme uvedená vnútorná príruba uvedenej

profilovanej obruby obsahuje najmenej jeden otvor prechádzajúci uvedenou vnútornou
prírubou, pričom uvedený otvor má pokiaľ možno dĺžku v rozmedzí od 2,0 do 50,0 mm a šír
30

ku v rozmedzí od 2,0 do 10,0 mm.
[0038] Tento otvor umožňuje zacvaknutie vrúbkovanej spodnej časti polymérovej pásky.
[0039]

Úplne prekvapivo sa teda zistilo, že je možné vytvoriť aspoň jeden otvor vo

vnútornej prírube profilovanej obruby tak, aby sa zaistila jeho štrukturálna flexibilita, a že

keď je tento otvor umiestnený v spodnej časti profilovanej obruby, konkrétne v oblasti
35

spodného výstupku profilovanej obruby pri pohľade na pás po jeho dĺžke, umožňuje to

veľmi mierne upraviť zakrivenie profilovanej obruby, a tým to uľahčuje jej prispôsobenie
spodnému okraju zaskleného prvku, aj keď tento nemá presne požadované rozmery.

[0040]

Ďalej tento otvor následne umožňuje odstránenie vody, ktorá by inak v tomto

bode mohla stagnovať a stať sa zdrojom kontaminácie, a ktorá by mohla poškodiť
súdržnosť zaskleného prvku, ktorým je vrstvený zasklený prvok (najmä v prípade
umývacej kvapaliny použitej na umývanie zasklenia).
5

[0041] Uvedená lepiaca lišta umožňuje definitívne pripevnenie profilovanej obruby k za

sklenému prvku po tom, ako bola v prípade potreby upravená jeho poloha voči
zasklenému prvku, vďaka prítomnosti otvoru alebo otvorov.

[0042]

Otvor (alebo každý otvor) má pokiaľ možno obdĺžnikový prierez s dĺžkou medzi

10,0 a 20,0 mm a šírkou medzi 2,0 a 6,0 mm a uvedená polymérová páska má pokiaľ
10

možno výstupok alebo vrúbkovanie, ktoré dopĺňa uvedený otvor. Tento výstupok má teda

obdĺžnikový prierez s dĺžkou medzi 10,0 a 20,0 mm a šírkou medzi 2,0 a 6,0 mm.
[0043] Keď uvedené zasklenie obsahuje jednu spodnú časť, uvedená profilovaná obruba

môže mať jeden otvor pozdĺžne vystredený voči bodu, ktorý je najspodnejším bodom

uvedenej profilovanej obruby.
15

[0044] Keď uvedené zasklenie obsahuje dve spodné časti, uvedené zasklenie obsahuje

dva otvory, z ktorých každý je vystredený pozdĺžne v najspodnejšom bode uvedenej
profilovanej obruby.
[0045] Uvedený otvor je pokiaľ možno situovaný zvisle v línii s uvedenou drážkou, konkrétne

zvisle pod okrajovou plochou zaskleného prvku. Spodok drážky je súvislý, nemá dieru, a teda
20

uvedený otvor sa neotvára do uvedenej drážky.

[0046] V alternatívnej forme uvedená vnútorná príruba obsahuje čap, ktorý sám obsahuje

otvor.
[0047]

Uvedený otvor v uvedenej profilovanej obrube je pri pohľade v priereze pokiaľ

možno situovaný medzi uvedenou drážkou a lepiacou lištou umiestnenou na uvedenej
25

vnútornej prírube.
[0048] Predkladaný vynález sa tiež týka použitia samotnej profilovanej obruby v zasklení

podľa vynálezu, pričom táto profilovaná obruba obsahuje pri pohľade v priereze drážku

na zacvaknutie krycieho dielu do uvedenej profilovanej obruby, okraj a vnútornú prírubu
a ďalej obsahuje polymérovú pásku, ktorá prechádza pozdĺžne v rohu medzi uvedenou
30

drážkou a uvedenou vnútornou prírubou. Táto páska teda vedie pod uvedeným okrajom
a môže byť v kontakte s týmto okrajom.

[0049]

Predkladaný vynález výhodne umožňuje ponúknuť zasklenie s profilovaným

zacvakovacím pásikom, ktorý je spoľahlivý, pričom časť tohto systému zacvaknutia je
schopná sa prispôsobiť rozmerovému rozšíreniu na zasklenom prvku: a to je polymérová
35

páska.

[0050]

Predkladaný vynález teda umožňuje vyrobiť systém zacvaknutia, ktorý je

kompaktný a zároveň spoľahlivý.

[0051] Ďalej bude opísaných niekoľko uskutočnení predkladaného vynálezu prostredníctvom

neobmedzujúceho príkladu s odkazom na priložené výkresy, na ktorých:
5

- obrázok 1 je (vonkajší) čelný pohľad na zasklenie vozidla podľa tohto vynálezu, ktorý

obsahuje v spodnej časti profilovanú obrubu pozdĺžne vystredovanú pozdĺž zvislej stredovej
osi Yo,
- obrázok 2 je (vonkajší) čelný pohľad na ďalšie zasklenie vozidla podľa vynálezu, ktoré

obsahuje v spodnej časti profilovanú obrubu, ktorej vnútorná obruba má dve spodné časti
10

pozdĺžne vystredené pozdĺž zvislej osi A,
- obrázok 3 je čiastočný pohľad v priečnom reze na osi Yo obrázku 1 alebo na osi A obrázku

2 prvého uskutočnenia profilovanej obruby, pričom krycí diel je umiestnený v predĺžení
vonkajšej plochy zaskleného prvku,

- obrázok 4 je čiastočný pohľad v priečnom reze na alternatívnu formu prvého uskutočnenia
15

obrázka 3, pričom polymérová páska prechádza cez vnútornú prírubu najmenej jedným

otvorom vytvoreným v tejto prírube,
- obrázok 5 je čiastočný pohľad v priečnom reze pozdĺž osi Yo obrázka 1 alebo osi A

obrázka 2 druhého uskutočnenia profilovanej obruby, pričom krycí diel je umiestnený nad
vonkajšou plochou zaskleného prvku,
20

- obrázok 6 je čiastočný pohľad v priečnom reze na alternatívnu formu druhého

uskutočnenia obrázka 5, pričom polymérová páska prechádza cez vnútornú prírubu

najmenej jedným otvorom vytvoreným v tejto prírube,
- obrázok 7 je čiastočný pohľad v priečnom reze na inú alternatívnu formu prvého

uskutočnenia obrázka 3, pričom polymérová páska vedie vo výške až po kontakt s okra
25

jovou plochou vonkajšieho podkladu a

- obrázok 8 je čiastočný pohľad v priečnom reze na inú alternatívnu formu druhého

uskutočnenia obrázka 5, pričom polymérová páska vedie vo výške až po kontakt s okra
jovou plochou vonkajšieho podkladu.

[0052]
30

Vo všeobecnosti na žiadnom obrázku nie sú zobrazené prvky v pozadí, aby bol

výklad obrázkov ľahší.
[0053] Predkladaný vynález sa týka zasklenia vozidla 1, ktoré je viditeľné na obrázku 1 alebo

2, ktoré obsahuje zasklený prvok 2. Toto zasklenie je pevné zasklenie.
[0054]

Keďže toto zasklenie je zasklením vozidla, zaisťuje oddelenie medzi vonkajším

priestorom E, ktorý je mimo vozidla, a vnútorným priestorom I, ktorý je vo vnútri vozidla.
35

Pojmy “exteriéru” a “interiéru” sa preto považujú za súvisiace s týmto vonkajším priestorom
E a týmto vnútorným priestorom I.

[0055]

Na obrázkoch 1 a 2 je zasklenie zobrazené zvonka, zvisle orientované ako vo

vozidle.
[0056] Zasklenie 1 je určené na uzavretie otvoru vytvoreného v karosérii vozidla.
[0057]
5

V kontexte tohto dokumentu je potrebné uvažovať s pojmami “dostredivý” a “od

stredivý” v súvislosti so strednou pozdĺžnou osou pohybu dopredu vozidla, ktoré je podľa

vynálezu vybavené zasklením použitým ako čelné sklo, čo znamená os všeobecne

označovanú ako “os XX” vozidla, ktorá je kolmá na rovinu plochy na obrázkoch 1 a 2.
Odstredivý smer je kolmý na túto os v smere tejto osi, zatiaľ čo dostredivý smer je kolmý na
túto os v opačnom smere od tejto osi.
10

[0058] Na obrázku 1 spodný okraj zaskleného prvku obsahuje jednu spodnú časť a jeden

najspodnejší bod vystredený v pozdĺžnom smere zasklenia (konkrétne v smere šírky
vozidla) voči stredovej zvislej osi Yq.
[0059]

Na obrázku 2 spodný okraj zaskleného prvku obsahuje dve odlišné spodné časti

oddelené strednou vysokou časťou, ktorá leží na stredovej zvislej osi Yq, ktorá je sama
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vystredená v pozdĺžnom smere zasklenia (čo znamená po šírke vozidla). Dve spodné časti sú

umiestnené symetricky na každej strane tejto osi Yq.
[0060] Každá spodná časť je vystredená pozdĺžne voči zvislej osi A.
[0061]

Predkladaný vynález je opísaný najmä na použitie na čelné sklo vozidla a kon

krétnejšie v súvislosti s použitím na spodný okraj čelného skla vozidla.
20

[0062] Zasklený prvok 2 je teda vrstvený zasklený prvok, ktorý obsahuje, ako je zrejmé

z pohľadov v priereze na obrázkoch 3 až 6, vonkajší podklad 3, vnútorný podklad 5 a plas
tovú medzivrstvu 4 umiestnenú medzi uvedenými dvoma podkladmi a v kontakte s kaž

dým z týchto dvoch podkladov, pričom každý podklad pozostáva z tabule skla.
[0063]
25

Zasklený prvok 2 zasklenia 1 je vrstvené zasklenie, ktoré obsahuje z vonkajšej

strany smerom do vnútra prinajmenšom: vonkajší podklad 3, plastovú medzivrstvu 4 a vnú

torný podklad 5. Je však možné, aby bol medzi vonkajší podklad 3 a plastovú medzivrstvu
4 alebo medzi plastovú medzivrstvu 4 a vnútorný podklad 5 vložený najmenej jeden ďalší
plát.
[0064] Vonkajší podklad 3 má vonkajšiu plochu 30, ktorá je orientovaná smerom k von
30

kajšej časti E, medzivrstvovú plochu 32, ktorá je orientovaná smerom k plastovej
medzivrstve 4, a okrajovú plochu 31, ktorá je situovaná medzi týmito dvoma plochami.

[0065] Vnútorný podklad 5 má medzivrstvovú plochu 50, ktorá je orientovaná k plastovej
medzivrstve 4, vnútornú plochu 52, ktorá je orientovaná smerom do vnútra I, a okrajovú

plochu 51 umiestnenú medzi týmito dvoma plochami.
35

[0066]

Medzivrstva z plastového materiálu 4 má vonkajšiu medzivrstvovú plochu 40

orientovanú smerom k medzivrstvovej ploche 32 a ktorá je tu v kontakte s touto

medzivrstvovou plochou 32, vnútornú medzivrstvovú plochu 42, ktorá je orientovaná
smerom k medzivrstvovej ploche 50 a ktorá je tu v kontakte s touto medzivrstvou plochou
50, ako aj okrajový povrch 41, ktorý sa nachádza medzi týmito dvoma medzivrstvovými
plochami 40, 42.
5

[0067]

Zasklený prvok 2 má teda vonkajšiu plochu 20, ktorú tvorí vonkajšia plocha 30

vonkajšieho podkladu 3, vnútornú plochu 22, ktorú tvorí vnútorná plocha 52 vnútorného
podkladu 5, a okrajovú plochu umiestnenú medzi týmito dvoma plochami, ktorá zodpovedá
okrajovej ploche 31 vonkajšieho podkladu 3 k okrajovej ploche 41 plastovej tabule 4
a k okrajovej ploche 51 vnútorného podkladu 5, pričom tieto tri okrajové plochy sú tu
10

navzájom v jednej línii.
[0068]

Zasklenie 1 obsahuje, okrem zaskleného prvku 2, pozdĺž aspoň časti najmenej

jedného spodného okraja profilovanú obrubu 6 obsahujúcu drážku 60, do ktorej má

zacvaknúť krycí diel 7 na uvedenú profilovanú obrubu 6, uvedený krycí diel 7, ktorý
obsahuje pri pohľade v priereze ostnatý háčik 70, ktorý vstupuje do uvedenej drážky 60
15

v momente zacvaknutia.
[0069] Drážka 60 má ústie a dno: keď je krycí diel 7 zacvaknutý, ostnatý háčik 70 vstúpi

do drážky 60 cez ústie a v smere dole. Vo všeobecnosti sa v polohe zacvaknutia ostnatý
háčik 70 nedotýka dna drážky.
[0070] Ústie drážky, cez ktoré je zavedený ostnatý háčik 70, tvoria dve hrdlá: odstredivé hrdlo
20

67, ktoré je umiestnené vľavo od ostnatého háčika 70 na obrázkoch 3 až 6, a dostredivé hrdlo
68, ktoré je umiestnené napravo od ostnatého háčika 70 na tých istých obrázkoch. Tieto dve

hrdlá slúžia na presné vedenie ostnatého háčika 70 smerom k spodnej časti drážky 60 počas
zavaknutia ostnatého háčika 70.
[0071]
25

Krycí diel 7 je určený na umiestnenie viac smerom von než profilovaná obruba 6

a na jeho aspoň čiastočné zakrytie pri pohľade na zasklenie 1 z vonkajšej strany E.

[0072]

Drážka 60 je bočná: drážka 60 profilovanej obruby sa tiahne pozdĺž spodného okraja

zaskleného prvku a je obrátená k okrajovej ploche zaskleného prvku 2, keď sa zasklený prvok

považuje za namontovaný v otvore. V absolútnom vyjadrení by drážka 60 mohla byť
umiestnená čelom k časti bočnej plochy 21 zaskleného prvku 2: napríklad k okrajovej ploche
30

41 a okrajovej ploche 51, ale nie k okrajovej ploche 31.

[0073] Ústie drážky je orientované smerom von.
[0074]

Dno drážky 60 môže byť umiestnené viac smerom k vnútornej ploche než

vnútorná plocha 22 zaskleného prvku. To nezhoršuje umiestnenie zasklenia v otvore

karosérie, pretože pod vnútornou plochou 22 je priestor.
35

[0075]

Obidve hrdlá ústia drážky majú tvar kladiva a ich hlavy sú natočené takmer proti

sebe, pričom odstredivé hrdlo 67 je umiestnené trochu viac smerom dovnútra než

dostredivé hrdlo 68 v uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 3 a 4, zatiaľ čo odstredivé
hrdlo 67 je umiestnené o niečo viac smerom von než dostredivé hrdlo 68 v uskutočnení
zobrazenom na obrázkoch 5 a 6.

[0076]
5

Ostnatý háčik je dvojitý háčik: pri pohľade v priereze ho tvoria dva výstupky

otočené od seba a odsadené, pričom odstredivý výbežok, ktorý má byť umiestnený pod
odstredivým hrdlom 67, sa nachádza o niečo ďalej smerom von než dostredivý výbežok,
ktorý má byť umiestnený pod dostredivým hrdlom 68.

[0077] Zacvaknutie teda spočíva v tom, že ostnatý háčik 70 vstúpi do drážky 60 a kon

krétnejšie do dvoch výstupkov ostnatého háčika, ktoré vstupujú do drážky 60 a pod dvoma
10

hrdlami.
[0078] Na zaistenie správneho zadržania je šírka ústia v najmenšej vzdialenosti medzi dvoma
hrdlami menšia ako šírka dvoch výstupkov v ich najširšej časti.

[0079] Materiál, z ktorého je vyrobená drážka 60, môže byť zosilnený prítomnosťou čapu

69 na vnútornej ploche, napríklad kovovou vložkou, ktorá umožní zvýšiť tuhosť drážky.
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Týmto čapom môže byť napríklad hliníkový profilovaný profil s hrúbkou 0,4 mm, ktorý zvýši

tuhosť drážky 60.
[0080]

Profilovaná obruba 6 obsahuje pri pohľade v priereze vnútornú prírubu 65

umiestnenú pod uvedenou vnútornou plochou 22 zaskleného prvku.
[0081] Uvedená vnútorná príruba 65 je jednoliata s drážkou 60 a je umiestnená v blízkosti
20

spodnej časti drážky, ale mimo drážky, a zasahuje smerom dovnútra a nahor (ak sa čelné
sklo považuje za namontované v otvore karosérie).

[0082]

Na obrázkoch 3 až 6 je zobrazená profilovaná obruba 6 znázornená v reze veľmi

presne v spodnej časti tejto profilovanej obruby.
[0083]
25

V spojení s obrázkom 1 je teda pohľad v priečnom reze vystredený pozdĺžne

v najspodnejšom bode zaskleného prvku, konkrétne na osi Yo. Toto je tiež najspodnejší bod
profilovanej obruby.
[0084]

Podľa vynálezu zasklenie 1 ďalej obsahuje polymérovú pásku 64 umiestnenú medzi

uvedenou drážkou 60 a uvedenou okrajovou plochou 51 uvedeného vnútorného podkladu 5
tak, ako je viditeľné na obrázkoch 4 až 6, alebo dokonca medzi uvedeným obvodovým okrajom
30

uvedenej vnútornej plochy 52 a uvedenou vnútornou prírubou 65 tak, ako je viditeľné iba na

obrázkoch 4 a 5.
[0085] Páska 64 vedie pozdĺž spodného okraja zaskleného prvku 2, ktorý je pozdĺž celej

profilovanej obruby aspoň na jednej strane v kontakte s drážkou 60 a na druhej strane

s okrajovou plochou 51.
35

[0086] Keď je profilovaná obruba pripevnená k zasklenému prvku, môže byť polymérová

páska stlačená vo väčšej alebo menšej miere tak, aby sa prispôsobila rozmerovému

rozšíreniu, ktoré môže existovať medzi referenčnou polohou okrajovej plochy vnútorného

podkladu a jeho skutočnou polohou.
Na obrázkoch 3 a 4 má páska 64 pri pohľade v priereze tvar písmena L

[0087]

orientovaný zvisle so:
5

- základňou L situovanou pod obvodovým okrajom vnútornej plochy 52, medzi touto

vnútornou plochou 52 a vnútornou prírubou 65, v kontakte tak s touto vnútornou plochou
52, ako aj s vnútornou prírubou 65,
- prírubou L, ktorá sa nachádza medzi okrajovou plochou 51 a drážkou 60 v kontakte

s touto okrajovou plochou 51 a drážkou 60.
10

[0088]

Pri pohľade v priereze má páska 64 šírku l64 medzi uvedenou drážkou 60 a okra

jovou plochou 51, ktorá je v rozmedzí od 0,5 do 5,0 mm, a ktorá je v tomto prípade presne

2,0 mm. Ide o rozmery, ktoré poskytujú najlepšiu pružnosť profilovanej obruby a najlepšie
utesnenie.
[0089]
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Avšak predtým, ako sa profilovaná obruba 6 spojí s vnútornou plochou 52, má

páska 64 pokiaľ možno väčšiu šírku: páska 64 je tak stlačená medzi drážku 60 a okrajovú
plochu 51. Miera stlačenia v šírke môže byť v rozmedzí od 5 % do 75 %. Tu je to 50 %, čo
znamená, že v nestlačenom stave má páska dvojnásobnú šírku, konkrétne 4,0 mm.

[0090]

Pri pohľade v priereze je vonkajšia plocha 20 zaskleného prvku 2 pokiaľ možno

voľná vzhľadom na uvedenú drážku 60.
20

[0091] Profilovaná obruba 6 je prefabrikovaná: je vyrobená pretláčaním cez prietlačnicu a po

tom je pozdĺž svojej dĺžky zakrivená tak, aby zodpovedala celkovému tvaru spodnej časti

zaskleného prvku pozdĺž svojej dĺžky.
[0092]

Páska 64 je tiež prefabrikovaná: je prednostne vyrobená súčasne s profilovanou

obrubou spoločným pretláčaním cez jednu prietlačnicu.
25

[0093]

Zasklený prvok 2 sa vyrobí predtým, ako sa profilovaná obruba 6 pripevní k za

sklenému prvku 2, to znamená, že sklenené podklady 3 a 5 sú vrstvené spolu s plastovou
medzivrstvou, aby sa pred pripevnením profilovanej obruby 6 k zasklenému prvku 2

vytvorilo vrstvené zasklenie.
[0094] Na pripevnenie profilovanej obruby 6 k zasklenému prvku 2 sa odporúča:
30

- aby bol okraj 61 umiestnený proti okrajovej ploche 31 vonkajšieho podkladu 3,
- zároveň aby bola páska 64 umiestnená proti okrajovej ploche 51 vnútorného podkladu
5 stlačením drážky 60 manuálne alebo pomocou robota v tomto bode proti okrajovej

ploche 51, čím dôjde k rozdrveniu pásky 64,
- a aby mohla byť profilovaná obruba prilepená na zasklený prvok 2 zatlačením lepiacej lišty
35

proti vnútornej ploche 52.

T[0095]

oto prilepenie sa môže uskutočniť pomocou lepiacej lišty 8 tvorenej vrstvou

lepidla alebo lepiacou páskou, najmä obojstrannou lepiacou páskou, ktorá je umiestnená
na vonkajšej strane vnútornej príruby.
[0096] Vnútorná príruba 65 má šírku l65 znázornenú na obrázku 3 v rozmedzí 5,0 až 20,0 mm
5

alebo dokonca v rozmedzí 8,0 až 15,0 mm, najmä 12 mm. Táto šírka je dostatočná na to, aby

zaistila pevné uchytenie vnútornej príruby o vnútorný podklad.
[0097]

V uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 3 a 4 má byť krycí diel 7 umiestnený

viac smerom von než profilovaná obruba 6 a má ju iba čiastočne zakrývať pri pohľade na
zasklenie 1 z vonkajšej strany E. Horná časť odstredivého hrdla 68 predstavuje výstupok
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61, ktorého vonkajšia strana je v jednej línii (rovine) s vonkajšou plochou 20 zaskleného

prvku a v jednej línii (rovine) s vonkajšou plochou krycieho dielu 7.
[0098] Odstredivé hrdlo 67 je situované bližšie ako odstredivé hrdlo 68, takže keď je krycí

diel 7 zacvaknutý do drážky 60, vonkajšia strana krycieho dielu 7 je v jednej línii s vonkajším
povrchom 30 vonkajšieho podkladu 3. Krycí diel je v jednej rovine s vonkajším podkladom
15

3 cez profilovanú obrubu 6 a v jednej rovine tak s vonkajšou plochou zaskleného prvku, ako

aj s vonkajšou plochou krycieho dielu.
[0099] S odkazom na obrázok 3 má profilovaná obruba celkovú výšku he okolo 7,8 mm
a drážka 60 má výšku h60 okolo 5,5 mm a šírku l60 okolo 5,0 mm.

[0100] Čap 69 je zarovnaný v priestore, je umiestnený pod vnútornou plochou 22 a vstu
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puje ďalej do materiálu, z ktorého je vytvorená drážka 60 v časti tejto drážky, ktorá je
protiľahlá k časti proti okrajovej ploche, aby ešte viac vystužil vnútornú prírubu 65.
[0101] V uskutočnení zobrazenom na obrázku 5 je krycí diel 7, ktorý má byť umiestnený viac

smerom von než profilovaná obruba 6 a má ju úplne zakryť pri pohľade na zasklenie 1

z vonkajšej strany E. Tu v kontexte tohto použitia na spodný okraj čelného skla ide o diel určený
25

na vylepšenie vzhľadu okraja zasklenia, ktorý je umiestnený na západke 9, vďaka prítomnosti
okraja 75. Toto môže byť orezanie.
[0102]

V tomto druhom uskutočnení sú navyše obidve hrdlá umiestnené viac smerom

von než vonkajšia plocha 20 zaskleného prvku a sú umiestnené nad touto vonkajšou
plochou 20, keď sa uvažuje s predĺžením tejto plochy za okrajovú plochu 31.
30

[0103] Na obrázku 5 má páska 64 pri pohľade v priereze tvar obdĺžnika orientovaného zvisle.
[0104]

Vnútorná príruba 65 je jednoduchá príruba vyrobená z rovnakého materiálu a vy

tvorená ako jeden celok s drážkou 60 bez výstuže.
[0105]

Okraj otvoru, ktorý je v blízkosti zasklenia 1 - v tomto prípade spodný okraj - je na

obrázku 5 znázornený ako západka 9.
35

[0106]

Obrázok 5 tiež zobrazuje nezávislú alternatívnu formu, v ktorej ostnatý háčik 70

obsahuje pri pohľade v priereze čelnú zarážku 72 umiestnenú mimo uvedenú drážku 60.

[0107] Táto čelná zarážka 72 je tu odstredivá a leží proti odstredivému hrdlu 67 v momente

zacvaknutia, ale môže byť dostredivá a ležať proti dostredivému hrdlu 68 v momente

zacvaknutia. Jej účelom je obmedziť rozsah, v akom ostnatý háčik 70 preniká do drážky 60.
[0108]
5

Pokiaľ možno spodok drážky 60 nevytvára symetrické U, ale asymetrické U tak, ako

je to viditeľné na obrázku 5, s väčším polomerom zakrivenia na strane drážky 9, čo umožňuje
zmenšiť veľkosť drážky voči susednej západke.

Konkrétnejšie použitie drážky s asymetrickým dnom s väčším polomerom

[0109]

zakrivenia na strane západky znamená, že sklon západky v jej časti susediacej s okrajovou

plochou zaskleného prvku možno zvýšiť rádovo o 20° a vzdialenosť d medzi západkou 9
10

a odstredivým dnom drážky sa teda môže zmenšiť z hodnoty okolo 9 mm na menšiu

hodnotu okolo 4,5 mm. To predstavuje značnú úsporu miesta, a teda umožňuje zabezpečiť

lepšiu kompaktnosť systému zacvaknutia a zväčšiť veľkosť zasklenia.
[0110]

V tomto druhom uskutočnení je krycí pás (nie je zobrazený) situovaný viac smerom

von než vnútorná príruba a je vďaka šírke 20 mm meranej od okrajovej plochy zaskleného
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prvku dostatočný na zamaskovanie ako vnútornej príruby, tak aj lepiacej lišty (nie je zobrazená)
používanej na pripevnenie zasklenia ku karosérii.
[0111]

Obrázky 4 a 6 zobrazujú alternatívnu formu obrázkov 3 a 5, pri ktorej sa polymérová

páska nevyrába spoločným pretláčaním súčasne s profilovanou obrubou, ale nezávisle od

profilovanej obruby, a potom sa k profilovanej obrube pricvakne.
20

[0112]

V tejto alternatívnej forme obsahuje vnútorná príruba 65 aspoň v spodnej časti

profilovanej obruby najmenej jeden otvor 66, ktorý prechádza uvedenou vnútornou prírubou 65.

Tento otvor prechádza priamo cez prírubu: otvára sa tak na vonkajší povrch vnútornej príruby,

ako aj na vnútorný povrch vnútornej príruby.
[0113] Na obrázku 4 otvor 66 prechádza výstupkom 69 a prechádza vnútornou prírubou
25

65.

[0110]
[0114]

Otvor 66 umožňuje vloženie výstupku vytvoreného na vnútornej strane polymérovej

pásky, takže tento výstupok prechádza vnútornou prírubou, aby pridržiaval pásku voči vnútornej
prírube 65.
30

[0115]

Na obrázkoch 4 a 6 je zasklenie 1 znázornené v priereze veľmi presne v dolnej

časti tohto zasklenia v mieste, kde je umiestnený otvor 66,
[0116]

takže v spojení s obrázkom 1 je otvor 66 vo vnútornej prírube jediný otvor a je

pozdĺžne vystredený na najspodnejšom bode zaskleného prvku, konkrétne na osi Yo. Toto
je tiež najspodnejší bod profilovanej obruby.
35

[0117] V spojení s obrázkom 2 sa vo vnútornej prírube nachádzajú dva otvory 66, z kto

rých každý je pozdĺžne vystredený na najspodnejšom bode zaskleného prvku, konkrétne
na osi A.
[0118] Je možné pridať ďalšie otvory, najmä na podporu pripevnenia polymérovej pásky
5

64 k profilovanej obrube 6.
[0119] Otvor 66 má prednostne dĺžku medzi 2,0 a 50,0 mm a šírku l66 medzi 2,0 a 10,0 mm.

Vrúbkovanie polymérovej pásky má potom dĺžku medzi 2,0 a 50,0 mm a šírku lee medzi

2,0a 10,0 mm.
[0120]
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V uprednostňovanom príklade môže mať otvor 66 obdĺžnikový prierez s dĺžkou

medzi 10,0 a 20,0 mm, najmä 15,0 mm, a šírkou l66 medzi 2,0 a 6,0 mm, najmä 4,0 mm.

Vrúbkovanie polymérovej pásky má potom samotnú dĺžku medzi 10,0 a 20,0 mm, najmä
15,0 mm, a šírku medzi 2,0 a 6,0 mm, najmä 4,0 mm.
[0121] Otvor 66 je umiestnený zvisle v jednej línii s drážkou 60, konkrétne tesne pri spoji

medzi vnútornou prírubou 65 a drážkou 60. Vrúbkovanie polymérovej pásky je potom tiež
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situované zvisle v jednej línii s drážkou 60, konkrétne tesne pri spoji medzi vnútornou
prírubou 65 a drážkou 60.
[0122]

Pri pohľade v priereze je otvor 66 umiestnený medzi drážkou 60 a lepiacou lištou 8,

ktorá je umiestnená na uvedenej vnútornej prírube 65.

[0123] Na obrázku 6 má vrúbkovanie presne rovnakú šírku ako polymérová páska.
20

[0124] Bez ohľadu na to, či má alebo nemá polymérová páska aspoň jedno vrúbkovanie,

keď sa vyrobí nezávisle od profilovanej obruby 6, môže sa prilepiť na profilovanú obrubu
pomocou vrstvy lepidla.

[0125] Na obrázkoch 3 až 6 je okraj 61 profilovanej obruby 6, ktorá je v kontakte s okrajovou

plochou 31 vonkajšieho podkladu, vytvorený ako jeden celok s drážkou 60. Je však možné
25

vyrobiť okraj 61 z iného materiálu, ako je materiál drážky. a v takom prípade môže byť tiež
vyrobený spoločným pretláčaním drážky 60 a pásky 64.
[0126] Keď’ sa uvažuje o samotnej profilovanej obrube 6 bez zaskleného prvku, páska 64
vedie pozdĺžne v rohu medzi drážkou 60 a vnútornou prírubou 65.

[0127]
30

Obrázky 7 a 8 zobrazujú inú alternatívnu formu obrázkov 3 a 5, pri ktorej

polymérová páska 64 prechádza pozdĺž celej okrajovej plochy zaskleného prvku 2,

konkrétne páska 64 je v kontakte s okrajovou plochou 41 plastovej medzivrstvy 4, a tiež s
okrajovou plochou 51 vnútorného podkladu 5 a okrajovou plochou 31 vonkajšieho podkladu
3, avšak páska 64 je v kontakte len s časťou výšky tejto okrajovej plochy 51 vonkajšieho

podkladu, pretože okraj 61 je tiež v kontakte s touto okrajovou plochou.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zasklenie (1), najmä zasklenie vozidla, obsahujúce vrstvený zasklený prvok (2), ktorý

obsahuje:
5

-

vonkajší podklad (3) s vonkajšou plochou (30), ktorá smeruje do vonkajšieho

priestoru (E), prostrednou plochou (32) oproti vonkajšej ploche a obvodovou okrajovou
plochou (31),
-

vnútorný podklad (5) s vnútornou plochou (52), ktorá smeruje do vnútorného

priestoru (I), prostrednou plochou (50) oproti vnútornej ploche a obvodovou okrajovou
10

plochou (51),
-

plastovú medzivrstvu (4) umiestnenú medzi a v kontakte s prostrednou plochou (32)

uvedeného vonkajšieho podkladu (3) a prostrednou plochou (50) uvedeného vnútorného
podkladu (5),
pričom uvedené zasklenie (1) obsahuje pozdĺž aspoň časti najmenej jedného okraja
15

profilovanú obrubu (6) obsahujúcu drážku (60) na zacvaknutie krycieho dielu (7) do
uvedenej profilovanej obruby (6), pričom uvedený krycí diel (7) obsahuje pri pohľade v reze

ostnatý háčik (70), ktorý vstupuje do uvedenej drážky (60) počas zacvaknutia,
pričom uvedená profilovaná obruba (6) obsahuje okraj (61), ktorý je umiestnený proti

uvedenej okrajovej ploche (31) uvedeného vonkajšieho podkladu (3),
pričom uvedená profilovaná obruba (6) obsahuje pri pohľade v priereze vnútornú

20

prírubu (65) umiestnenú pod obvodovým okrajom uvedenej vnútornej plochy (52)
uvedeného vnútorného podkladu (5),

vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje polymérovú pásku (64) umiestnenú medzi
uvedenou drážkou (60) a uvedenou okrajovou plochou (51) uvedeného vnútorného podkladu
25

(5) alebo dokonca tiež medzi uvedeným obvodovým okrajom uvedenej vnútornej plochy (52)
a uvedenou vnútornou prírubou (65).

2.

Zasklenie podľa nároku 1 vyznačujúce sa tým, že uvedená páska (64) má šírku (Im)

medzi uvedenou drážkou (60) a uvedenou okrajovou plochou (51), ktorá je medzi 0,2
30

a 5,0 mm alebo dokonca medzi 0,5 a 3,0 mm.

3.

Zasklenie podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúce sa tým, že uvedená páska (64) je

umiestnená pod a v kontakte s uvedeným okrajom (61).
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4.

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 vyznačujúce sa tým , že uvedená páska

(64) je v kontakte s uvedenou okrajovou plochou (31) uvedeného vonkajšieho podkladu (3).

5.

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 vyznačujúce sa tým, že uvedená páska

(64) má v priereze tvar štvorca, obdĺžnika alebo L.

6.
5

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 vyznačujúce sa tým , že uvedená páska

(64) je umiestnená pozdĺž spodného okraja čelného skla vozidla.

7.

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6 vyznačujúce sa tým, že uvedená páska

(64) je pri pohľade v priereze umiestnená medzi uvedenou drážkou (60) a lepiacou lištou (8),
ktorá je umiestnená na uvedenej vnútornej prírube (65).
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8.

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 vyznačujúce sa tým, že uvedená

vnútorná príruba (65) profilovanej obruby (6) obsahuje najmenej jeden otvor (66)
prechádzajúci uvedenou vnútornou prírubou (65), pričom uvedený otvor (66) má pokiaľ
možno dĺžku medzi 2,0 a 50,0 mm a šírku (he) medzi 2,0 a 10,0 mm.
15

9.

Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8 vyznačujúce sa tým, že pri pohľade

v priereze je uvedená vonkajšia plocha (30) uvedeného vonkajšieho podkladu (3)
vzhľadom na uvedenú drážku (60) voľná a uvedená drážka je pokiaľ možno v línii s uve

denou vonkajšou plochou (30).
20

10. Zasklenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9 vyznačujúce sa tým, že uvedená

polymérová páska (64) vedie pozdĺžne v rohu medzi uvedenou drážkou (60) a uvedenou
vnútornou prírubou (65).
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