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Opis

[0001]

Tento vynález sa týka spôsobu štruktúrovania lisovacieho pásu

z kovu, ktorý má povrchové oblasti s trojrozmernými raziacimi štruktúrami, ktoré
sa prenesú na dekoračné dosky, pričom sa na vonkajšiu plochu pásu nanesie
povlak, a potom sa vyrobia raziace štruktúry odstránením alebo nanesením
materiálu do tých oblastí lisovacieho pásu, ktoré nemajú povlak, pričom
nanesenie povlaku nastane digitálne riadeným tlakovým postupom, pri ktorom
sa povlak nanesie formou kvapiek.
[0002]

Ďalej sa vynález týka lisovacieho pásu z kovu, ktorý má povrchové

oblasti s trojrozmernými raziacimi štruktúrami, ktoré sa prenesú na dekoračné
dosky.
[0003]
s

Ďalej je predmetom tohto vynálezu spôsob výroby dekoračnej dosky

lisovacím pásom z kovu, ktorý má povrchové oblasti s trojrozmernými

raziacimi štruktúrami, ktoré sa prenesú na dekoračné dosky.
[0004]

Pri výrobe dekoračných dosiek, ktoré majú vedľa obrazu tiež

trojrozmernú štruktúru, korešpondujúcu s obrazom, môže byť žiaduce posunúť
obraz a povrchovú štruktúru tak, aby sa kryli, aby sa docielil žiaduci optický
dojem. Toto krytie sa v tomto dokumente označuje ako „ synchronizácia“.
Synchronizácia

má

veľký

význam

predovšetkým

pri

výrobe

drevených

dekoračných dosiek. Pri nej sa má v prvom rade synchronizovať kresba žiliek
príp. pórov dreveného povrchu so zodpovedajúcimi trojrozmernými raziacimi
štruktúrami.
[0005]

U takýchto dekoračných dosiek sa nanesie nosný materiál, vybavený

obrazom dreveného povrchu a impregnovaný, obvykle na nosnú dosku, a
prostredníctvom lisovacieho pásu sa vyrazí zodpovedajúca trojrozmerná
štruktúra. Takýto spôsob je známy napríklad z dokumentu AT 500 312 B1.
[0006]

Príslušný lisovací pás, príp. spôsob výroby takéhoto lisovacieho

pásu, menovaného v úvode, bol známy tiež z dokumentu EP 1 395 443 B1.
Nevýhodné u známych spôsobov výroby dekoračných dosiek je, že na základe
natiahnutia lisovacieho pásu počas prevádzky môže dôjsť ku zmenám dĺžok a
šírok raziacich štruktúr pásu. Tieto zmeny v geometrii raziacich štruktúr však
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odporujú synchronizácii medzi trojrozmernou štruktúrou a obrazom dekoračnej
dosky.
[0007]

Úloha tohto vynálezu preto spočíva vtom , umožniť čo možno

najpresnejšiu synchronizáciu medzi trojrozmernými štruktúrami, vloženými
lisovacím pásom do dekoračnej dosky, a obrazom naneseným na dekoračnej
doske.
[0008]

Cieľ

bol

dosiahnutý

lisovacím

pásom

podľa

tohto

vynálezu,

menovaným v úvode tým, že sa pred štruktúrovaním pásov zistí dĺžka a šírka
raziacich štruktúr so zohľadnením očakávaného natiahnutia lisovacieho pásu za
prevádzky.
[0009]

Na základe zohľadnenia očakávaného natiahnutia pásu sa môže pri

štruktúrovaní pásov tento efekt, nastávajúci za prevádzky pásov, kompenzovať
už pri výrobe pásov a tým sa môže zaistiť pri výrobe dekoračných dosiek
presná synchronizácia raziacich štruktúr s dekoračným obrazom.
[0010]

Podľa výhodného variantu tohto vynálezu je počítané s tým, že dve

raziace štruktúry, nasledujúce po sebe v pozdĺžnom smere lisovacieho pásu, sa
od sebe oddelia povrchovou časťou lisovacieho pásu. Rozdiely v dĺžke pásu sa
môžu pri výrobe rôzne dlhých pásov vyrovnať medzerami medzi raziacimi
štruktúrami. Tým sa môžu tiež s rôzne dlhými pásmi vyrobiť identické
dekoračné dosky.
[0011]

Výhodné ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu ráta s tým, že sa do

povrchovej časti lisovacieho pásu, ktorý je uložený medzi dvomi raziacimi
štruktúrami, vloží medzištruktúra, ktorá sa líši od raziacich štruktúr.

U

medzištruktúry sa s výhodou jedná o neutrálnu štruktúru, teda štruktúru, ktorá
nemá napríklad žiadne vetvenie, drevené póry atď., nakoľko má len jednoduchú
geometrickú štruktúru. U medzištruktúry sa môže jednať napríklad o viac
paralelných čiar, kosoštvorcov, mriežok atď. U medzištruktúry sa obzvlášť
s výhodou jedná o vzor, ktorý je veľmi podobný základnému vzoru raziacej
štruktúry, avšak na rozdiel od nej neobsahuje žiadne výrazné miesta, ako napr.
diery po suku.
[0012]

Na

základe

rozmerov,

bežných

v priemysle,

sú

bežné

dve

opakovania raziacich štruktúr (teda dva dekory) na nosnej doske. Ako obzvlášť
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výhodné sa v tejto súvislosti ukázalo, keď sa vloží nepárny počet raziacich
štruktúr do a/alebo na lisovací pás. Týmto spôsobom možno dosiahnuť dobré
samočistenie lisovacieho pásu za prevádzky. Obvykle sa štruktúry vyrazia do
papierov, napustených živicou, pričom dôjde k nalepeniu živice na miestach,
kde nie je na doske žiadna tlač. Na tomto mieste treba poukázať na to, že
pojem živicou napustený „papier“ sa používa v tomto dokumente synonymne
pre všetky druhy plastických a vytvrditeľných fólií, príp. materiály podobné fólii,
ktoré sú napustené plasticky vytvrditeľným materiálom. Nepárnym počtom
raziacich štruktúr (raportov) sa môže zaistiť, že sa každá medzera medzi dvomi
raziacimi štruktúrami počas výrobného procesu vytlačí a vyčistí. Tento efekt
možno tiež dosiahnuť alebo ho zlepšiť tým, že sa vzdialenosti raziacich štruktúr
a tým veľkosti medzier môžu meniť.
[0013]

Výhodný variant uskutočnenia tohto vynálezu počíta s tým, že sa

natiahnutie lisovacieho pásu vypočíta na základe efektívnej hrúbky pásu
lisovacieho pásu. Pritom môže efektívna hrúbka pásu zodpovedať hodnote pre
minimálnu

vzdialenosť vonkajšej

strany

pásu

od vnútornej

strany

pásu

lisovacieho pásu po výrobe štruktúry.
[0014]

Vyššie menovaný cieľ možno tiež dosiahnuť lisovacím pásom

v úvode menovaného druhu podľa tohto vynálezu, ktorý je štruktúrovaný
spôsobom podľa tohto vynálezu.
[0015]

Výhodná forma uskutočnenia počíta s tým, že má lisovací pás

nepárny počet raziacich štruktúr. Môže byť tiež počítané s tým, že vzdialenosti
medzi raziacimi štruktúrami sú rôzne.
[0016]

Uskutočnenie cieľa tohto vynálezu možno tiež dosiahnuť spôsobom

v úvode menovaného druhu výroby dekoračnej dosky tým, že sa použije
lisovací pás podľa tohto vynálezu.
[0017]

Obzvlášť výhodné ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu počíta s tým,

že sa nosné dosky použité na výrobu dekoračných dosiek privedú na
prepravnom zariadení do lisovacej oblasti, v ktorej je umiestnený lisovací pás,
pričom pruh plastickej a vytvrditeľnej fólie alebo pruh materiálu, podobného fólii,
napusteného plasticky vytvrditeľným materiálom, sa kontinuálne privádza do
lisovacej oblasti a zlisuje sa s nosnými doskami lisovacím pásom.
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[0018]

Vynález spolu s ďalšími výhodami bude následne bližšie objasnený

na základe niekoľkých neobmedzujúcich príkladov uskutočnení, ktoré sú
znázornené na výkresoch. V nich sú vždy značne schematicky zjednodušene
znázornené:
Obr. 1

perspektívny pohľad zariadenia na výrobu dekoračných dosiek;

Obr. 2

perspektívny

pohľad

iného

variantu

zariadenia

na

výrobu

dekoračných dosiek;
Obr. 3

pohľad zhora na jeden úsek lisovacieho pásu podľa tohto vynálezu;

Obr. 4

pohľad zhora na raziacu štruktúru lisovacieho pásu podľa tohto
vynálezu;

Obr. 5

rez pozdĺž línie V - V na obr. 3.

[0019]

Na úvod sa držme toho, že v rôzne opísaných formách uskutočnení

sú rovnaké diely opatrené

rovnakými vzťahovými značkami, príp. rovnakými

označeniami súčiastok, pričom všetky, ktoré sú obsiahnuté v celkovom opise,
môžu byť podľa zmyslu prenesené na rovnaké diely s rovnakými vzťahovými
značkami, príp. s rovnakými označeniami súčiastok. Tiež sa údaje o polohe,
zvolenej v opise, ako napr. hore, dole, na strane a podobne, vzťahujú na
bezprostredne opísaný rovnako ako na znázornený obrázok a môžu sa pri
zmene polohy podľa zmyslu preniesť na novú polohu. Ďalej môžu tiež jednotlivé
znaky alebo kombinácie znakov zo znázornených a opísaných rôznych
príkladov uskutočnení samy o sebe predstavovať samostatné, dômyselné
riešenia, alebo riešenia podľa tohto vynálezu.
[0020]

Všetky údaje k intervalom platnosti v predmetnom opise musia byť

pochopené tak, že tieto spolu obsahujú ľubovoľné a všetky čiastkové intervaly z
neho, napr. údaj 1 až 10 sa musí pochopiť tak, že sú zahrnuté všetky čiastkové
intervaly, vychádzajúc zo spodnej hranice 1 a hornej hranice 10, to znamená,
že všetky čiastkové intervaly začínajú na spodnej hranici od 1 alebo vyššie a
končia pri hornej hranici 10 alebo menej, napr. 1 až 1,7, alebo 3,2 až 8,1, alebo
5,5 až 10.
[0021]

Podľa obr. 1 môže mať zariadenie na výrobu dekoračných dosiek,

napríklad laminátov s drevenými dekoračnými povrchmi alebo dekoračnými
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dlaždicami s povrchom dekoru kameňa, dvojpásový lis 1. Na spodnom páse 2
sú pritom nosné dosky 3, na ktoré sa umiestni živicou alebo niečím podobným
napustený papier 4, ktorý nesie priamu tlač obrazu. Vo forme vyhotovenia
znázornenej na obr. 1 sa predrezaný papier 4 položí na nosné dosky 3. Aj keď
je to tu znázornené inak, tak pokrýva papier 4 povrch nosných dosiek 3, slúžiaci
ako nosná plocha na nosných doskách 3, v podstate kompletne.
[0022]

Ďalej sa počíta s lisovacím pásom 5, ktorý má raziace štruktúry 6,

ktoré sa vtlačia do papiera 4 napusteného živicou, aby zachoval zodpovedajúcu
trojrozmernú povrchovú štruktúru v dekoračnej doske.
[0023]

Raziace štruktúry 6 lisovacieho pásu 5 sú od seba vzdialené

povrchovými časťami 7, ďalej označovanými ako „medzery“, ako je to zrejmé
napríklad z obr. 3. Z obr. 3 je tiež zrejmé, že medzery môžu mať medzištruktúru
8, ktorá sa od raziacich štruktúr 6 líši a má „neutrálny vzor“, ako napríklad
jednoduché geometrické štruktúry, ako sú rovné paralelné čiary, mriežky atď. U
medzištruktúry sa jedná obzvlášť výhodne o nejaký vzor, ktorý má veľkú
podobnosť so základným vzorom, avšak na rozdiel od neho neobsahuje žiadne
výrazné miesta, ako napr. diery po suku.
[0024]

Ďalej môže byť v lisovacom páse 5 počítané ešte so značkami 11,

napríklad v podobe štrbín, povrchových štruktúr, farebných značiek a pod., aby
sa na základe týchto značiek mohlo ľahšie podchytiť natiahnutie pásu alebo
skutočná poloha stavu pásu počas prevádzky. Pri podchytenej odchýlke od
požadovanej pozície, to je napríklad prípad, keď už nie je synchronizácia medzi
raziacimi štruktúrami 6 a dekoračnými obrazmi, sa môže pás napríklad zabrzdiť
alebo natiahnuť, aby sa opravila chyba polohy.
[0025]

Aby

synchrónna

sa

umožnila

s obrazom,

razba

môžu

sa

dekoračných
vopred

dosiek,

stanoviť

pokiaľ

možno

vzdialenosti

medzi

jednotlivými nosnými doskami 3. Rýchlosť obehu lisovacieho pásu 5, ktorý
môže byť vytvorený ako nekonečný pás, a rýchlosť obehu pásu 2, sú
zodpovedajúcim spôsobom navzájom uvedené do súladu. Tiež sú plochy
raziacich štruktúr prispôsobené

veľkosti dekoračných dosiek, ktoré sa majú

vyrobiť. Chyby v synchronizácii medzi raziacimi štruktúrami a dekoračnými
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obrazmi sa môžu tiež kompenzovať zvýšením alebo znížením rýchlosti prísunu
dekoračných dosiek 3.
[0026]
dosiek

Na obr. 2 je znázornené ďalšie zariadenie na výrobu dekoračných
s trojrozmernou

povrchovou

štruktúrou.

Na

rozdiel

od

spôsobu

uskutočnenia, znázornenom na obr. 1, sa môže papier 4, napustený živicou,
ktorý je nositeľom dekoračných obrazov, kontinuálne privádzať, bez toho aby sa
musel pred lisovacím pásom nastrihať. Na tento

účel sa môže papier 4,

napustený živicou, odvíjať zo zásobníkovej rolky. Nosné dosky 3, u tohto
spôsobu uskutočnenia razené

bez medzier vedľa seba alebo vo vopred

definovanej vzdialenosti od seba, sa môžu privádzať do lisovacej oblasti, v
ktorej je umiestnený lisovací pás 5.
[0027]

Ako je znázornené na obr. 4, dochádza pri prevádzke lisovacieho

pásu 5 k natiahnutiu pásu v pozdĺžnom smere, čím sa zaťažením zmení
obvodová geometria nezaťažených raziacich štruktúr 6 na obvodovú geometriu
raziacich štruktúr 6‘. Tieto zmeny

v geometrii raziacich štruktúr majú za

následok, že sa sťaží presná synchronizácia raziacich štruktúr s dekoračným
obrazom.
[0028]

Podľa spôsobu štruktúrovania lisovacieho pásu podľa tohto vynálezu

sa nanesie na vonkajšiu plochu pásu digitálne riadeným tlakovým postupom
povlak formou kvapiek a potom sa vyrobia raziace štruktúry odobraním alebo
nanesením materiálu v oblastiach lisovacieho pásu, ktoré nemajú povlak.
[0029]

Aby sa vyriešil vyššie menovaný problém zmeny geometrie raziacich

štruktúr 6 za prevádzky, zistí sa pred štruktúrovaním pásov dĺžka a šírka s
prihliadnutím k očakávanému natiahnutiu lisovacieho pásu v stave prevádzky.
Očakávané natiahnutie pásu možno vypočítať o sebe známym spôsobom
z modulu pružnosti a vyskytujúceho sa pracovného napätia. Pretože sa u
lisovacieho pásu jedná o plošné teleso, môže sa namiesto napätia počítať
s lisovacími tokmi a modulom pružnosti, závislom na hrúbke, ktorý zodpovedá
tuhosti. V tejto súvislosti sa osvedčilo, keď sa ako hrúbka pásu modulu
pružnosti, závislom na hrúbke, použije efektívna hrúbka d, ktorá, ako je
znázornené na obr. 5, zodpovedá najmenšej vzdialenosti medzi prednou
stranou pásu 9 a zadnou stranou pásu 9. Efektívna hrúbka d pásu leží v tejto
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súvislosti v oblasti raziacej štruktúry 6 a je určená hĺbkou odobratia materiálu pri
štruktúrovaní a zodpovedá na tento účel vopred danej hodnote.
[0030]

Tiež sa môže zobrať pre očakávané natiahnutie hodnota nejakého

iného podobného pásu, prípadne empiricky zistenej hodnoty.
[0031]

Následne nato sa veľkosť raziacej štruktúry vytvorí tak, aby mala v

podmienkach
vychádzať

prevádzky
zo

známych

požadovanú
rozmerov

veľkosť.

Na tento

dekoračného

účel

obrazu

sa
a

môže
polohy

charakteristických bodov v dekoračnom obraze, ako sú napríklad drevené póry
alebo kvetiny. Poloha charakteristických bodov, čiary a rozmery dekoračného
obrazu definujú požadované hodnoty pre polohu raziacich štruktúr 6 za
prevádzky. Vychádzajúc z týchto požadovaných hodnôt pre stav za prevádzky
sa môžu potom na základe natiahnutia v pozdĺžnom smere a priečnej
kontrakcie prepočítať požadované hodnoty pre stav za prevádzky na hodnoty
potrebné na výrobu štruktúrovania pre oblasti, ktoré sa majú potiahnuť tlačou.
V najjednoduchšom prípade môže byť vyrobená raziaca štruktúra 6 oproti stavu
lisovacieho pásu 5 za prevádzky zrazená o zmenu dĺžky v pozdĺžnom smere
pásu, očakávanú za prevádzky, a natiahnutá v priečnom smere pásu.
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Zoznam vzťahových značiek
[0032]
1 dvojpásový lis
2 pás
3 nosná doska
4 papier
5 lisovací pás
6 raziaca štruktúra
6‘ raziaca štruktúra
7 povrchová časť
8 medzištruktúra
9 vonkajšia strana pásu
10 vnútorná strana pásu
11 značka
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Ing. Zuzana Hôrmannová
patentový zástupca
841 02 Bratislava, Repašského 20
SLOVÁK REPUBLIC

PATENTOVÉ NÁROKY

1. Spôsob štruktúrovania lisovacieho pásu (5) z kovu, ktorý má povrchové
oblasti s trojrozmernými raziacimi štruktúrami (6), ktoré sa prenesú na
dekoračné dosky, pričom sa na vonkajšiu stranu lisovacieho pásu (5)
nanesie povlak, a potom sa vyrobia raziace štruktúry (6) odstránením
alebo nanesením materiálu do tých oblastí lisovacieho pásu (5), ktoré
nemajú povlak, pričom nanesenie povlaku nastane digitálne riadeným
tlakovým postupom, pri ktorom sa povlak nanesie formou kvapiek,
vyznačujúci sa tým, že pred štruktúrovaním lisovacích pásov (5) sa
zistí dĺžka a šírka raziacich štruktúr (6) s prihliadnutím k očakávanému
natiahnutiu lisovacieho pásu (5) za prevádzky.

2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že sa dve raziace
štruktúry (6), nasledujúce po sebe v pozdĺžnom smere lisovacieho pásu
(5), od sebe oddelia povrchovou časťou lisovacieho pásu (5).

3. Spôsob podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že sa do povrchovej časti
(7) lisovacieho pásu (5), ktorý leží medzi dvomi raziacimi štruktúrami (6),
vloží medzištruktúra (8), ktorá sa líši od raziacich štruktúr (6).

4. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že sa
nepárny počet raziacich štruktúr (6) vloží do lisovacieho pásu (5) a/alebo
na lisovací pás (5).

5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že sa
natiahnutie lisovacieho pásu (5) vypočíta na základe efektívnej hrúbky
pásu (d) lisovacieho pásu (5).

6. Spôsob podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že efektívna hrúbka pásu
(d) zodpovedá hodnote pre minimálnu vzdialenosť vonkajšej strany pásu
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(9) od vnútornej strany pásu (10) lisovacieho pásu (5) po výrobe
raziacich štruktúr (6).

7. Lisovací pás (5) z kovu, ktorý má povrchové oblasti s trojrozmernými
raziacimi štruktúrami (6), ktoré sa prenesú na dekoračné dosky,
vyznačujúci sa tým, že je štruktúrovaný podľa spôsobu

podľa

niektorého z nárokov 1 až 6.

8. Lisovací pás podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že lisovací pás má
nepárny počet raziacich štruktúr (6) a/alebo nepravidelné vzdialenosti
medzi raziacimi štruktúrami (6).

9. Spôsob výroby dekoračnej dosky s lisovacím pásom (5) z kovu, ktorý
má povrchové oblasti s trojrozmernými raziacimi štruktúrami (6), ktoré
sa prenesú na dekoračné dosky, vyznačujúci sa tým, že sa lisovací
pás (5) použije podľa niektorého z nárokov 7 alebo 8.

10.Spôsob podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že sa nosné dosky (3),
použité na výrobu dekoračných dosiek privedú na prepravnom zariadení
do lisovacej oblasti, v ktorej je umiestnený lisovací pás (5), pričom pruh
plastickej a vytvrditeľnej fólie alebo pruh materiálu podobného fólii,
napusteného

plasticky

vytvrditeľným

materiálom

je

kontinuálne

privádzaný k lisovaciemu pásu a zlisuje sa s nosnými doskami (3)
lisovacím pásom (5).
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