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Opis
Vynález sa týka zariadenia a spôsobu spojovania konštrukčných dielov, najmä pomocou
priameho zoskrutkovania, špeciálne pomocou skrutiek určených pre pretlačované dierované
otvory alebo pomocou trecieho zvárania.
Spôsob zoskrutkovania pri vytvorení pretlačovaného otvoru je možné poznať napríklad zo
spisu DE 103 48 427 A1. Pri použití skrutiek určených pre pretlačované dierované otvory sa
zoskrutkujú

dva

konštrukčné

diely

pomocou

vzájomného

zoskrutkovania

bez

predchádzajúceho predierovania aspoň jedného konštrukčného dielu. V prvom úseku tohto
procesu sa pritom vytvorí v konštrukčnom diele beztrieskovo otvor a následne sa v druhom
úseku tohto procesu do takto vytvoreného otvoru vytvaruje závit. Obidva tieto úseky procesu
sa pritom vykonávajú pomocou skrutky pre pretlačované dierované otvory, pričom sa najprv
beztrieskovo vytvorí otvor a následne sa vytvaruje závit. Nakoniec potom slúži skrutka pre
pretlačované dierované otvory súčasne aj na to, aby navzájom spojila obidva konštrukčné
diely pomocou skrutkového spojenia v treťom úseku tohto procesu. Pri spôsobe
pretlačovacieho zoskrutkovania sa pritom skrutka pre pretlačované dierované otvory uvedie
do otáčavého pohybu a s pomocou posuvného pohonu sa uvedie v axiálnom smere do pohybu
s dopredu danou silou posuvu.
Skrutka pre pretlačované dierované otvory má obvykle kónickú špičku. Pri procese dierovania
sa v prvom úseku tohto procesu konštrukčný diel v predpokladanej polohe dierovania najprv
zahreje vysokými otáčkami a veľkou silou posuvu skrutky pre pretlačované dierované otvory
sa následne plasticky deformuje. Po procese predierovania vnikne skrutka pre pretlačované
dierované otvory ďalej dovnútra a vytvaruje svojím skrutkovým závitom v predtým
vytvorenom otvore závit. Pre proces tvarovania závitu sa v druhom úseku procesu obvykle
otáčky skrutky pre pretlačované dierované otvory znížia. Prvý úsek procesu, pri ktorom
dochádza pri ohreve k plastickej deformácii konštrukčných dielov, sa realizuje podľa spisu
DE 103 48 427 A1 otáčkami v rozsahu 1000 až 5000 ot/min a pri silách posuvu, resp. pri
prítlačných silách v rozsahu 0,3 až 1,5 kN.
Podľa spisu DE 103 48 427 A1 je ďalej použité usporiadanie, kedy sa konštrukčné diely
počas zoskrutkovania navzájom na seba pritlačia pridržovacou silou, ktorá sa vyvinie
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napríklad pneumaticky, alebo tiež pomocou pružín. Navyše pôsobí na skrutku pre
pretlačované dierované otvory zo skrutkového vretena určitá sila posuvu.
V spise DE 199 11 308 A1 je opísané ďalšie zariadenie pre skrutky na pretlačované dierované
otvory. Pri ňom sa používa jediný nástroj, ktorý sa na operáciu predierovania nastaví v
porovnaní s následným tvarovaním závitu na pomalý posuv. Prítlačný tlak sa pritom vytvára
pomocou špirálovej tlačnej pružiny.
Okrem pretlačovacieho zoskrutkovania je ešte známe ako priame zoskrutkovanie aj vŕtané
skrutkovanie, pri ktorom sa v prvom procesnom kroku vytvorí otvor s pomocou vŕtacej
skrutky vyvŕtaním, teda trieskovo a následne sa v druhom procesnom kroku – rovnako ako pri
pretlačovacom zoskrutkovaní – vytvaruje závit. Pod pojmom priame zoskrutkovanie sa
všeobecne rozumie proces, pri ktorom sa proces dierovania aj proces skrutkovania vykonáva
ako spoločný proces skrutkovania pomocou skrutkového prvku, ktorý je vytvorený aj na
uskutočnenie priechodu v konštrukčnom diele pri vytvarovaní závitu.
Priame zoskrutkovanie, najmä pretlačovacie zoskrutkovanie, sa stále viac používa
v automobilovom priemysle. Pri ňom sa požaduje najmä vysoká rýchlosť taktov pri súčasnej
vysokej procesnej bezpečnosti.
Systémy nachádzajúce sa na trhu sa vyznačujú použitím pneumatických systémov, s ktorých
pomocou sa vytvára sila posuvu pneumaticky a prenáša sa na hnací hriadeľ. Najmä pri použití
v automobilovom priemysle sú príslušné zariadenia na pretlačovacie zoskrutkovanie
upevnené na ruke manipulačného robota, najmä priemyslového robota s viac osami. Pri
pohybe ruky robota dochádza počas pracovného cyklu k vysokým hodnotám zrýchlenia. Inak
je často nutné, aby sa zariadenie muselo viesť v obmedzených priestoroch konštrukcie,
napríklad pri karosérii motorového vozidla. Na trhu sa nachádzajúce systémy sú postavené s
pomerne veľkým objemom. Obvykle je na vytváranie otáčavého pohybu usporiadaný otočný
pohon a paralelne s ním na vytváranie sčasti vysokých posuvných síl pneumatický posuvný
pohon. Ten je usporiadaný paralelne vedľa otočného pohonu a sily posuvu sa prenášajú na
hnací hriadeľ otočného pohonu pomocou na to potrebnej masívnej vodiacej a nosnej
štruktúry. Vcelku potrebujú preto takéto systémy určitý konštrukčný objem a majú v dôsledku
masívnej nosnej štruktúry aj veľkú hmotnosť.
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Okrem priameho zoskrutkovania je známe tiež trecie zváranie, napríklad zo spisu DE 10 2004
034 498 A1. Pri trecom zváraní opísanom v tomto spise sa konštrukčný diel vyhotovený ako
spojovací prvok tlačí na stabilný konštrukčný diel a pritom rotuje. V dôsledku pri tom
vytvoreného trenia sa počas fázy ohrevu konštrukčné diely ohrejú, až sa stabilný konštrukčný
diel stane plastickým. To sa prejaví v ovládaní zistiteľným znížením točivého momentu.
Otáčky sa znížia až do zastavenia. Súčasne sa môže zvýšiť prítlačná sila, pričom sa vytvorí
trecí zvarový spoj.
Ďalšie zariadenie a ďalší spôsob spojovania konštrukčných dielov pomocou trecieho zvárania
sú známe zo spisu US 2007/228104 A1.
Vychádzajúc z toho je úlohou vynálezu oboznámiť sa s konštrukčne kompaktne vytvoreným
zariadením na spojovanie konštrukčných dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania
alebo trecieho zvárania, ktoré je možné upevniť kompaktným spôsobom na ruke
manipulačného robota pri súčasnom spoľahlivom prenose síl. Vynález je ďalej založený na
úlohe umožniť kompaktným zariadeniam vykonávanie spôsobu spojovania konštrukčných
dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania alebo pomocou trecieho zvárania.
Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená zariadením s význakmi nároku 1. Zariadenie obsahuje
vodiaci prvok prebiehajúci v axiálnom smere, ktorý je najmä vytvorený ako vodiaca rúrka
s typicky valcovým vnútorným dutým priestorom. Vonkajší obrys vodiacej rúrky sa môže
odlišovať od kruhového tvaru. Vnútri tohto vodiaceho prvku je usporiadaný hnací hriadeľ,
ktorý je v prevádzke poháňaný otočným pohonom, ktorý je vybavený otočným motorom.
Hnací hriadeľ je pritom usporiadaný s presadením v axiálnom smere vnútri vodiaceho prvku.
Ďalej potom zariadenie obsahuje riadený posuvný pohon určený na vytváranie posuvného
pohybu, pričom posuvný pohon s výhodou neobsahuje pneumatický posuvný motor. Posuvný
pohon je na prenos posuvného pohybu silou posuvu minimálne 500 N, najmä minimálne 1000
N, vybavený posuvnou jednotkou. Jeden komponent posuvnej jednotky sa dá pritom na
prenos posuvného pohybu a na prenos posuvnej sily presadiť na hnacom hriadeli v axiálnom
smere.
Zariadenie ďalej obsahuje riadiacu jednotku na ovládanie posuvného pohonu, pričom je táto
riadiaca jednotka vytvorená tak, aby sa dala v prevádzke prepínať v závislosti na procesnom
parametre sily posuvu. Pri procese pretlačovacieho dierovania sa prepína z veľkej sily posuvu
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na redukovanú silu posuvu. Pri procese trecieho zvárania sa obvykle prepne po zmäkčení
materiálu na vyššiu silu posuvu.
Zariadenie je ďalej vytvorené tak, že je posuvná jednotka usporiadaná koaxiálne s hnacím
hriadeľom vnútri vodiacej jednotky a pôsobí na hnací hriadeľ v axiálnom smere na centrický
prenos sily posuvu. Prenos sily je pritom uskutočnený bez priečnej sily, teda nedochádza
k vytváraniu ohybových momentov, ktoré by sa museli absorbovať masívnou nosnou
štruktúrou.
Toto zariadenie je preto koncipované špeciálne na priame zoskrutkovanie, najmä skrutkami
na pretlačované dierované otvory. Rovnako tak sa zariadenie hodí aj na trecie zváranie.
Zariadenie obsahuje dva separátne pohony, totiž posuvný pohon a otočný pohon. Zvláštny
význam má koaxiálne, koncentrické usporiadanie posuvnej jednotky s hnacím hriadeľom,
v dôsledku čoho sa teda veľké posuvné sily prenášajú centricky bezprostredne na hnací
hriadeľ, takže nie je nutné žiadne presmerovanie a usporiadanie posuvnej sily, v dôsledku
čoho sa upustí od použitia silnej mechanickej nosnej štruktúry.
Na prednom konci hnacieho hriadeľa je v prevádzke uložený príslušný spojovací prvok. Tým
je pri pochode priameho zoskrutkovania skrutkový prvok, najmä skrutka na pretlačované
dierované otvory a pri trecom zváraní vhodný konštrukčný diel trecieho zvárania, aký je
opísaný napríklad v spise DE 10 2010 017 550 A1, ktorý je vytvorený všeobecne na spôsob
otočného čapu. Na čelnej strane je preto na hnacom hriadeli usporiadaný odpovedajúci záber
nástroja, resp. odpovedajúci držiak pre takýto spojovací prvok. S touto koncepciou
koaxiálneho usporiadania posuvnej jednotky s hnacím hriadeľom určeným na centrický
prenos posuvnej sily je preto umožnené vytvoriť vcelku veľmi kompaktne konštrukčne
uskutočnené a pomerne ľahké zariadenie, ktoré je napriek tomu vytvorené na prenos veľkých
síl a súčasne aj vysokých otáčok.
Na použitie skrutiek určených na pretlačované dierované otvory je zariadenie vytvorené na
prenos síl typicky až 5000 N a pre vysoké otáčky hnacieho hriadeľa typicky až 8000 ot/min.
Pri použití na trecie zváranie je zariadenie vytvorené na prenos síl typicky až 10000 N a pre
vysoké otáčky hnacieho hriadeľa typicky až 20000 ot/min. Zariadenie sa preto hodí najmä na
určený cieľ použitia v automobilovom priemysle, špeciálne na usporiadanie zariadení na
priemyslovom robote. Pri použití je zariadenie upevnené s výhodou na ruke robota.
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Podľa vynálezu obsahuje posuvná jednotka vretenový pohon s dvoma vretenovými prvkami,
totiž s vretenovou maticou a so závitovým vretenom. Posuvná sila a posuvný pohyb sa preto
prenáša vretenovým pohonom efektívne a kompaktným konštrukčným spôsobom.
V dôsledku koaxiálneho usporiadania je toto uskutočnenie vhodné najmä ako vretenový
pohon, keďže je toto koaxiálne usporiadanie veľmi vhodné pre hnací hriadeľ. Pri vretenovom
pohone ide napríklad o valčekový alebo guľôčkový závitový pohon.
Alternatívne k vytvoreniu vretenového pohonu sa používa napríklad lineárny pohon alebo
hydraulický pohon.
Podľa vynálezu sú otáčavý pohyb posuvného pohonu, najmä vretenového pohonu a otáčavý
pohyb hnacieho hriadeľa inak od seba odlúčené. Otáčavý pohyb posuvného pohonu, najmä
vretenového pohonu, alebo všeobecne pohyb posuvného motora teda nemá žiadny vplyv na
hnací hriadeľ, a najmä sa na neho neprenáša. Na hnací hriadeľ sa prenáša iba axiálny posuvný
pohyb a posuvná sila. Vzhľadom na otáčavý pohyb ide o dva úplne oddelené pohony. Pri
tomto opatrení je umožnené jednoduché, oddelené ovládanie obidvoch pohonov, totiž
posuvného pohonu a otočného pohonu. Pri priamom zoskrutkovaní sa totiž požaduje rýchle
prepínanie medzi dvoma úsekmi procesu (medzi tvarovaním otvoru a tvarovaním závitu). Aj
pri trecom zváraní je potrebné jedným rázom vykonávané prepínanie medzi dvoma
procesnými krokmi (medzi ohrevom a spojovaním). Pri vzájomne prepojenom otáčavom
pohybe by inak bolo nutné vykonávať rýchle synchrónne prepínanie obidvoch pohonov, čo je
realizovateľné iba nákladne.
Pri vretenovom pohone existuje zásadne možnosť, aby sa voliteľne umiestnila vretenová
matica alebo závitové vreteno pevne na danom mieste a vždy ďalší vretenový prvok s
možnosťou premiestnenia v axiálnom smere, aby sa tak posuvný pohyb preniesol na hnací
hriadeľ.
V účelne usporiadanom uskutočnení je závitové vreteno uložené pevne na danom mieste v
axiálnom smere a vretenová matica je usporiadaná na prestavenie v axiálnom smere.
Vo výhodnom ďalšom uskutočnení presahuje pevný vretenový prvok, teda najmä závitové
vreteno, cez hnací hriadeľ v axiálnom smere, a tieto prvky sú usporiadané najmä koaxiálne.
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Jeden z obidvoch týchto komponentov je preto vytvorený ako duté teleso, najmä na spôsob
puzdra. To je najmä hnací hriadeľ. Je tým dosiahnutá kompaktná konštrukčná forma.
Vretenový prvok, teda najmä závitové vreteno a hnací hriadeľ sú preto uložené v sebe v
axiálnej vodiacej dĺžke, ktorá odpovedá s výhodou minimálne maximálnemu pracovnému
zdvihu. V dôsledku tohto usporiadania obidvoch týchto jednotiek, ktoré vzájomne súčasne
spolupracujú na prenos posuvných síl, je docielené pri krátkej konštrukčnej dĺžke veľmi
kompaktné vytvorenie celého zariadenia.
Maximálny pracovný zdvih a tým aj axiálna vodiaca dĺžka sa s výhodou pohybujú v rozsahu
100 až 150 mm.
Ako posuvný motor sa pre posuvný pohon s výhodou nepoužije pneumatický motor, použije
sa najmä prvý elektromotor. Vedľa toho existuje zásadne aj možnosť použiť napríklad
hydraulický motor. Takýto posuvný pohon, najmä elektromotor s vretenovým pohonom, má v
porovnaní s pneumatickým valcom výrazne menšiu konštrukčnú veľkosť. Elektromotorom je
najmä bezkartáčový (jednosmerný) elektromotor. S takýmto prvým elektromotorom je
jednoducho možné vyvinúť silu potrebnú na posuv.
Inak je možné ovládať takýto prvý elektromotor veľmi jednoducho a definovane. Najmä je
tak možné – v porovnaní s pneumatickým motorom – vykonávať definované rýchle a
jednoduché prepínanie v dopredu danom momente medzi prvým a druhým úsekom procesu.
Najmä pri skrutkách pre pretlačované dierované otvory existuje totiž problém, že sa musí
pokiaľ možno rýchlo prepínať na malú silu posuvu a malú posuvnú rýchlosť. Inak vznikne
problém, že závit skrutkového prvku, najmä závit skrutky pre pretlačované dierované otvory,
sa pohybuje vysokou rýchlosťou a s vysokou silou pôsobiacou proti konštrukčnému dielu a
poškodí sa.
Vo výhodnom uskutočnení je preto použité usporiadanie, v ktorom sa prepínanie medzi
dvomi procesnými krokmi vykonáva v závislosti na parametri korelovanom s posuvnou silou.
Pri priamom zoskrutkovaní sa prepínanie vykonáva teda z vysokej posuvnej sily posuvného
pohonu a z vysokej otáčavej rýchlosti otočného pohonu na malú posuvnú silu a na malú
otočnú rýchlosť. Pri trecom zváraní sa vykonáva prepínanie na vyššiu silu posuvu a na menšiu
otočnú rýchlosť, najmä sa otočný pohyb zastaví. Zásadne môže byť parametrom, v závislosti
na ktorom sa prepínanie vykonáva, samotná sila posuvu, ktorá sa napríklad meria krabicovým
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silomerom. S výhodou však ide o parameter posuvného pohonu, ktorý sprostredkovane
definuje posuvnú silu. Pri použití elektromotora sa najmä vyhodnocuje jeho prúd, teda
odoberaný prúd. Uskutočnenie vyhodnocovania parametra korelovaného s posuvnou silou je
tak pritom založené na úvahe, že po procese vytvorenia otvoru pri pretlačovacom vŕtaní, resp.
po ohreve materiálu pri trecom zváraní sila posuvu a tak aj s ňou korelovaný parameter
charakteristicky poklesne. Ako kritérium na prepnutie sa pritom voliteľne vyhodnocuje
charakteristická prahová hodnota alebo charakteristický pokles parametra. Spôsob riadenia
procesu priameho zoskrutkovania, najmä jeho prepínanie, sa pritom s výhodou vykonáva tak,
ako je to opísané v časovo rovnako na patentovanie prihlásenom prípade DE 10 2014
208 989.1.
Pri trecom zváraní prebieha proces napríklad tak, ako je to opísané v spise DE 10 2004
034 498 A1 uvedenom v úvode.
Na prenos otáčavého pohybu otočného pohonu na hnací hriadeľ je tento s výhodou vytvorený
na spôsob drážkovaného hriadeľa, najmä s vonkajším ozubením, ktoré je poháňané na prenos
otáčavého pohybu a aj točivého momentu pomocou v axiálnom smere pevne ustanoveného
hnacieho kolesa. Zásadne sú hnací hriadeľ a hnacie koleso, teda všeobecne hnacie prvky na
vytváranie otáčavého pohybu, voči sebe usporiadané s možnosťou prestavenia v axiálnom
smere, aby sa tak otáčavý pohyb prenášal na hnací hriadeľ po celom pracovnom zdvihu pri
súčasne pevne v axiálnom smere usadenom otočnom motore. Alternatívne k opísanému
výhodnému variantu existuje aj možnosť vytvoriť hnací hriadeľ ako drážkovaný náboj a
výstupný prvok z otočného motora ako drážkovaný hriadeľ.
Účelne je pritom hnacie koleso usporiadané v axiálnom smere na prednom konci vodiaceho
prvku. Hnacie koleso je pritom s výhodou usporiadané na boku vodiaceho prvku a zaberá
s príslušným vybratím vnútri najmä rúrkovitého vodiaceho prvku s vnútri uloženým hnacím
hriadeľom. V dôsledku usporiadania na prednom konci vodiaceho prvku sa dosiahne tá
zvláštna výhoda, že k prenosu točivého momentu dochádza v koncovej oblasti, čím je znížená
torzia hnacieho hriadeľa na minimum. Alternatívne existuje zásadne aj možnosť viesť hnací
hriadeľ celým vodiacim prvkom, napríklad aj vretenovou maticou, ktorej pomocou sa uvádza
hnací hriadeľ do axiálneho pohybu a usporiadať hnací hriadeľ na zadnom konci s pomocou
otočného pohonu.

8

V účelovom ďalšom uskutočnení obsahuje otočný pohon elektromotor, totiž druhý
elektromotor. Ten je tiež s výhodou uskutočnený ako bezkartáčový (jednosmerný)
elektromotor.
Pri tomto druhom elektromotore ide o regulovaný elektromotor, s ktorým sa ovláda vlastný
proces skrutkovania. Na tento cieľ je napríklad usporiadané riadenie točivého momentu alebo
aj iné ovládanie, aby sa tak mohol skrutkový prvok priťahovať definovaným točivým
momentom. Okrem ovládania točivého momentu môžu byť na ukončenie procesu
naskrutkovania použité aj iné ukončovacie kritériá, napríklad ovládanie uhla pootočenia, atď.
S ohľadom na pokiaľ možno kompaktné konštrukčné uskutočnenie má vodiaci prvok axiálnu
dĺžku v rozsahu iba 250 až 350 mm. Pritom nie je prehliadnutá možnosť integrácie motora
v koaxiálnom usporiadaní dovnútra vodiaceho prvku. Pri takomto koaxiálnom usporiadaní
motora, napríklad prvého elektromotora určeného na posuvný pohon, je vodiaci prvok
predĺžený o dĺžku tohto motora, napríklad o zhruba 100 až 150 mm. Zásadne existuje aj
možnosť usporiadať tento posuvný motor koaxiálne s hnacím hriadeľom alebo tiež vedľa
vodiaceho prvku bočne vedľa hnacieho hriadeľa. V naposledy uvedenom prípade by bol
vretenový pohon prepojený s posuvným motorom pomocou radiálne usporiadaného hnacieho
kolesa – podobne ako predtým pri otočnom pohone.
S ohľadom na pokiaľ možno kompaktne konštrukčne vytvorené uskutočnenie v radiálnom
smere, teda pokiaľ možno na zábranu vytvorenia rušivého obrysu aj v úzkych konštrukčných
priestoroch, vykazuje zariadenie radiálny rozmer kolmo na os otáčania maximálne 30 mm. To
platí najmä pri koaxiálnom usporiadaní posuvného motora. Ten je pri uskutočnení ako
elektromotor vyhotovený veľmi kompaktne a má priemer napríklad iba 40 mm. Súčasne
môžu byť na boku usporiadané, a skutočne sú tam usporiadané s výhodou aj ďalšie
komponenty, najmä už uvádzaný otočný pohon. To nie je kritické, keďže v úzkych
konštrukčných priestoroch sa požaduje často minimálna vzdialenosť iba od jednej strany,
naproti čomu je smerom k druhej strane k dispozícii väčší konštrukčný priestor. Vcelku je
preto s opísaným uskutočnením vytvorené zariadenie na priame zoskrutkovanie alebo na
trecie zváranie, ktoré definuje iba malý radiálny rušivý obrys, a vcelku je skonštruované
veľmi kompaktne, pričom je tiež pomerne ľahké.
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Na použitie skrutiek určených pre pretlačovaním vytvárané dierované otvory je riadiaca
jednotka uskutočnená tak, aby bolo možné ju prepínať v závislosti na procesnom parametri,
najmä na motorovom prúde, z vysokej sily posuvu z oblasti väčšej ako 1000 N na zníženú silu
posuvu v oblasti zhruba 500 N a súčasne z veľkej rýchlosti otáčania v rozsahu 5000 až 8000
ot/min na menšiu rýchlosť otáčania v rozsahu 500 až 2500 ot/min.
Pre prípad procesu trecieho zvárania je riadiaca jednotka vytvorená tak, aby ju bolo možné
prepínať v závislosti na procesnom parametri, najmä na motorovom prúde, z vysokej sily
posuvu z oblasti väčšej ako 2000 N, najmä z viac ako 5000 N, na maximálnu silu posuvu,
ktorá je napríklad väčšia ako 1000 - 2000 N, a najmä má hodnotu zhruba 10000 N. Súčasne sa
prepína z veľkej rýchlosti otáčania hnacieho hriadeľa v rozsahu 5000, výhodne viac ako z
10000 až 20000 ot/min, na menšiu rýchlosť otáčania až do zastavenia.
Dosiahnutie definovaného bodu prepnutia, teda charakteristický pokles motorového prúdu,
resp. prekročenie hodnoty charakteristickej pre prepnutie je zisťované vyhodnocovacou
jednotkou, ktorá je napríklad integrovaná do posuvného pohonu a tvorí súčasť riadiacej
jednotky. Následne sa vyšle odpovedajúci ovládací signál do otočného pohonu, ktorý potom
vykoná prepnutie na menšiu rýchlosť otáčania.
Úloha vynálezu je ďalej vyriešená spôsobom spojovania dvoch konštrukčných dielov najmä
pomocou priameho zoskrutkovania, špeciálne s pomocou skrutiek pre pretlačované dierované
otvory alebo prostredníctvom trecieho zvárania, s pomocou tu opísaného zariadenia. Výhody
a výhodné uskutočnenia uvádzané vo vzťahu k zariadeniu sú zmysluplne prenesené aj na
spôsob.
Ďalej bude na základe obrázkov vysvetlený príklad uskutočnenia vynálezu. Na výkresoch
predstavujú:
obr. 1 schematické a silno zjednodušené znázornenie zariadenia na pretlačovacie
skrutkovanie,
obr. 2 pohľad v reze na zariadenie na pretlačovacie skrutkovanie, a
obr. 3 pohľad zhora na zariadenie vytvorené podľa alternatívneho variantu.
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Na obr. 1 znázornené zariadenie 2 slúži na vykonávanie procesu pretlačovacieho
skrutkovania. Pri ňom sa takzvaná skrutka 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie zavádza do
aspoň jedného konštrukčného dielu 6. V príklade uskutočnenia sú znázornené dva navzájom
skrutkou 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie spojované konštrukčné diely 6, ktoré sú navyše
navzájom spojené vrstvou 8 lepidla.
Zariadenie sa v zásade hodí aj pre proces trecieho zvárania, pri ktorom sa spojuje jeden
spojovaný prvok ako aspoň jeden konštrukčný diel s miestne pevným konštrukčným dielom.
Pri tomto prvku trecieho zvárania ide obvykle o spojovací čap s oblasťou hlavy a drieku.
Spojovací prvok je držaný zariadením na hlave a pri procese je pritlačovaný na ďalší
konštrukčný diel a súčasne sa otáča vysokou rýchlosťou, až v dôsledku trecieho tepla materiál
dielu zmäkne. Následne sa spojovací prvok zatlačí do zmäkčeného materiálu a pritom sa
s týmto konštrukčným dielom zvarí. Otáčky sa pritom znížia na nulu.
Ďalej bude na základe príkladu uskutočnenia bližšie vysvetlené zariadenie na pretlačovacie
zoskrutkovanie.
Zariadenie 2 obsahuje vodiaci prvok 10, ktorý je s výhodou vytvorený ako vodiaca rúrka.
Vnútri vodiaceho prvku 10 je otočne okolo osi 14 otáčania uložený ako skrutkový hriadeľ
vytvorený hnací hriadeľ 12. Zariadenie 2 ďalej obsahuje posuvný pohon 16 na vytváranie
posuvného pohybu v axiálnom smere 18, ako aj na vytváranie posuvnej sily F. Posuvná sila F
a posuvný pohyb sa pritom prenáša na hnací hriadeľ 12. Prostredníctvom posuvného pohonu
16 sa prenáša na hnací hriadeľ 12 rýchlosť v posuve, ktorou sa táto uvedie do premiestnenia v
axiálnom smere 18.
Posuvný pohon 16 je vybavený prvým elektromotorom 20, s ktorého pomocou sa vytvára
posuvná sila F a rýchlosť v posuve, ktoré sa prostredníctvom ďalších komponentov bližšie
osvetlených vo vzťahu k obr. 2 prenášajú na hnací hriadeľ 12. V schematickom znázornení
obr. 1 je prvý elektromotor 20 upevnený na strane vodiaceho prvku 10.
Zariadenie 2 ďalej obsahuje ako skrutkový pohon vytvorený otočný pohon 22, ktorý uvádza
do otáčavého pohybu okolo osi 14 otáčania hnací hriadeľ 12. Otočný pohon 22 je vybavený
druhým elektromotorom 24, ktorého výstup je na vytváranie otáčavého pohybu spojený
s hnacím hriadeľom 12.
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Ďalej potom zariadenie obsahuje riadiacu jednotku 26 na riadenie procesu priameho
zoskrutkovania, najmä procesu pretlačovacieho zoskrutkovania. Riadiaca jednotka 26 vydáva
pritom riadiace signály pre obidva pohony 16, 22.
Pri procese dierovacieho pretlačovacieho zoskrutkovania sa v prvom úseku procesu vytvorí v
konštrukčných dieloch 6 tu bližšie neznázornený otvor. Na tento cieľ sa poháňa hnací hriadeľ
12 prostredníctvom otočného pohonu 22 vysokými otáčkami. Súčasne sa prostredníctvom
posuvného pohonu 16 vyvinie veľká posuvná sila F. Tá sa pohybuje napríklad v oblasti nad
1000 N. Vysoké otáčky sa pohybujú napríklad v rozsahu 5000 ot/min až 8000 ot/min. Po
ukončení procesu tvarovacieho dierovania sa v druhom úseku procesu prepne na nižšie
otáčky, ktoré sa pohybujú v oblasti iba 500 až 2500 ot/min. Súčasne sa tiež nastaví malá
posuvná sila, ktorá sa pohybuje v oblasti iba do 500 N. Ako kritérium na prepnutie sa
vyhodnocuje najmä charakteristická hodnota hnacieho parametra posuvného pohonu 16, ktorá
koreluje aspoň s posuvnou silou, najmä je to prúd odoberaný elektromotorom 20, ako je to
opísané v spise DE 10 2014 208 989.1 podanom dňa 13. 05. 2014.
Skrutka 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie je vytvorená špeciálne na tento proces. Je
vybavená hlavou 30 skrutky, na ňu nadväzujúcim závitovým driekom so závitom 32, ako aj
na konci usporiadanou, obvykle kónickou špičkou 34. Táto špička 34 je pritom vytvorená tak,
aby pri dierovacom tvarovaní došlo iba k plastickej deformácii a nie k procesu trieskového
obrábania.
Na základe obr. 2 bude teraz bližšie predstavené špeciálne konštrukčné uskutočnenie
zariadenia 2. Zariadenie 2 obsahuje vodiaci prvok 10 vytvorený ako valcová rúrka, ktorý je
v tomto príklade uskutočnenia vytvorený dvojdielne a obsahuje predný vodiaci úsek 10a, na
ktorý nadväzuje zadný hnací úsek 10b, uskutočnený ako súosové predĺženie. Do vnútrajška
rúrkového hnacieho úseku 10b je integrovaný prvý elektromotor 20. Tento prvý elektromotor
20 obsahuje prvý výstupný hriadeľ 20a, ktorým sa uvádza do otáčavého pohybu závitové
vreteno 40. Závitové vreteno je vedené vnútri vretenovej matice 42. Vretenová matica 42 je
zaistená proti otáčavému pohybu. V príklade uskutočnenia je na tento cieľ usporiadaný
valcový kolík 44, ktorý je s možnosťou pozdĺžneho posuvu pretiahnutý pozdĺžnou štrbinou 46
rozprestierajúcou sa v axiálnom smere 18 vnútri vodiaceho prvku 10 vytvoreného ako vodiaca
rúrka. Na prednom čelnom konci vretenovej matice 42 táto spolupracuje so zadným koncom
hnacieho hriadeľa 12 na prenos posuvnej sily F a rýchlosti v posuve na hnací hriadeľ 12. Ako
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je možné poznať z obrázka 2, je závitové vreteno 40 uložené na svojom zadnom, závitu
zbavenom valcovom konci v prvom ložisku 48. To je s výhodou uskutočnené ako valivé
ložisko. V príklade uskutočnenia je vytvorené ako kombinácia axiálneho ložiska s radiálnym
ložiskom.
Hnací hriadeľ 12 sa rozprestiera v axiálnom smere 18 vnútri vodiaceho prvku 10, najmä
vnútri vodiaceho úseku 10a a vystupuje z vodiaceho prvku 10 predným úsekom 12a hriadeľa.
V zadnej oblasti je hnací hriadeľ 12 vytvorený ako dutý hriadeľ, do ktorého je zanorené
závitové vreteno 40. Hnací hriadeľ 12 a závitové vreteno 40 sú usporiadané v sebe relatívne
pohyblivo. V smere k zadnej oblasti vedúcej k závitovej matici 42 je hnací hriadeľ 12 uložený
v druhom ložisku 50, opäť je tam uložený otáčavo vo valivom ložisku. Toto ložisko 50 je
opäť vytvorené ako kombinácia axiálneho ložiska a radiálneho ložiska. Pomocou axiálneho
uloženia axiálneho ložiska je vretenová matica 42 odpojená od smeru otáčania od hnacieho
hriadeľa 12. Hnací hriadeľ 12 je preto odpojený s ohľadom na otáčavý pohyb hnacieho
hriadeľa 12 od celého vretenového pohonu tvoreného závitovým vretenom 40 a vretenovou
maticou 42.
Toto druhé ložisko 50 je integrované do vnútrajška prepojovacieho puzdra 52, ktoré je
neotočne spojené s vretenovou maticou 42 a spolu s ňou je uložené posuvne v axiálnom smere
18. Pomocou prepojovacieho puzdra 52 je vretenový pohon prepojený s hnacím hriadeľom 12
na prenos posuvnej sily F a rýchlosť posuvu. Súčasne je hnací hriadeľ 12 vedený vnútri
prepojovacieho puzdra 52. Zariadenie znázornené na obr. 2 je zobrazené v úplne späť
zatiahnutej polohe, v ktorej sa teda hnací hriadeľ 12 nachádza v úplne zatiahnutej polohe. Pri
posuvnom pohybe sa uvedie závitové vreteno 40 prvým elektromotorom 20 do otáčavého
pohybu, v dôsledku čoho sa neotočne usporiadaná vretenová matica 42 posunie v axiálnom
smere 18. Tento posuvný pohyb je prenesený prepojovacím puzdrom 52 a druhým ložiskom
50 na hnací hriadeľ 12, v dôsledku čoho sa tento uvedie do posuvného pohybu v axiálnom
smere 18 dopredu. Vretenová matica 42 a s ňou aj hnací hriadeľ 12 sú usporiadané na
premiestnenie v axiálnom smere 18 o maximálny pracovný zdvih ΔH. Ten sa s výhodou
pohybuje v rozsahu 100 až 150 mm. Úsek hnacieho hriadeľa 12 vytvorený ako dutý hriadeľ
sa rozprestiera v axiálnej vodiacej dĺžke ΔF, ktorá s výhodou odpovedá maximálnemu
pracovnému zdvihu ΔH. Tým je zaistené, že hnací hriadeľ 12 a závitové vreteno 40 sú v sebe
uložené v rozsahu celého pracovného zdvihu ΔH.
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Na pohon hnacieho hriadeľa 12 na jeho uvedenie do otáčavého pohybu je usporiadaný druhý
elektromotor 24. Ten je usporiadaný bočne vedľa vodiaceho prvku 10 a síce v príklade
uskutočnenia vo vodiacom úseku 10a. Na tento druhý elektromotor 24 nadväzuje potom
senzor 54 točivého momentu, ktorý je usporiadaný v oblasti druhého hnacieho hriadeľa 24a
druhého elektromotora 24, pričom tento druhý elektromotor 24 pôsobí senzorom zisťovaným
činným točivým momentom. Na konci druhého hnacieho hriadeľa 24a je usporiadané
výstupné koleso 56, ktoré prechádza v radiálnom smere vybratím vo vodiacom prvku 10 a je
spojené s prevodovým prvkom, ktorý je v tomto príklade uskutočnenia vytvorený ako
drážkovaný náboj 58. Súhlasne s drážkovaním drážkovaného náboja 58 je na vonkajšej strane
hnacieho hriadeľa 12 usporiadané drážkovanie, najmä je to drážkované ozubenie 60 hriadeľa.
Prostredníctvom drážkovaného náboja 58 a drážkovaného ozubenia 60 hriadeľa je z druhého
elektromotora 24 prenášaný cez výstupné koleso 56 otáčavý pohyb na hnací hriadeľ 12. V
dôsledku drážkovaného ozubenia 60 hriadeľa je tento uložený posuvne v pozdĺžnom smere 18
vnútri drážkovaného náboja 58. Drážkovaný náboj 58 je teda usporiadaný pevne bez možnosti
pohybu v axiálnom smere 18 a je uložený otočne vnútri vodiaceho prvku 10 pomocou tretieho
ložiska 62. To obsahuje dve od seba vzdialené časti, najmä jednotky valivého ložiska.
Výstupným kolesom 56 je teda uvádzaný do otáčavého pohybu okolo osi 14 rotácie
drážkovaný náboj 58 a spolu s ním pomocou drážkovaného ozubenia 60 aj hnací hriadeľ 12.
Otáčavý pohyb sa prenáša z čelného konca hnacieho hriadeľa na skrutkový prvok, najmä na
skrutku 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie. Na tento cieľ je na konci hnacieho hriadeľa 12
usporiadaný tu bližšie neznázornený držiak, ktorý je tiež vytvorený na prenos otáčavého
pohybu a potrebného točivého momentu na skrutku 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie.
Senzorom 54 točivého momentu je kontrolovaný napríklad priebeh točivého momentu pri
priťahovaní skrutky 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie a je ním príslušne riadený aj proces
skrutkovania.
K zariadeniu 2 patrí ešte aj riadiaca jednotka 26, ktorá nie je na obr. 2 bližšie znázornená. Tá
je usporiadaná ako separátna jednotka napríklad zvonku vodiaceho prvku 10 a komunikuje
napríklad s nadradenou ovládacou jednotkou. Na obr. 2 znázornené zariadenie 2 je pomocou
odpovedajúcich ovládacích a napájacích vedení 64 napojené na túto riadiacu jednotku 26.
Alternatívne sú aspoň časti riadiacej jednotky 26 integrované do obidvoch motorov 20, 24.
V prevádzke potom riadiaca jednotka 26 riadi a kontroluje celý proces priameho
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zoskrutkovania. Ten je možné rozdeliť pri vytváraní pretlačovacieho zoskrutkovania na
nasledujúce čiastkové stupne.
a) pohyb na pristavenie
b) ohrev
c) prienik
d) tvarovanie priechodu
e) tvarovanie závitu
f) zavedenie skrutky 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie a priechod tejto skrutky
g) pritiahnutie skrutky 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie.
Počas pohybu na pristavenie príde k posuvnému pohybu, a to tak ďaleko, až skrutka 4 na
pretlačovacie zoskrutkovanie dosadne na prvý konštrukčný diel 6. Riadiaca jednotka obstará
otáčavý pohyb hnacieho hriadeľa s dosiahnutím vysokých otáčok až 5000 ot/min a pomocou
posuvného pohonu 16 sa vyvinie veľká posuvná sila pôsobiaca na hnací hriadeľ 12, napríklad
až 3500 N. Tým sa konštrukčný diel 6 ohreje a súčasne sa plasticky deformuje, pričom sa
vytvorí otvor. Po prieniku konštrukčným dielom 6 náhle poklesne odpor konštrukčným
dielom spôsobený a posuvná sila F sa pomerne ihneď zníži. To je zistené riadiacou jednotkou
26 a vyhodnotené ako moment prepnutia. Na tento cieľ sa najmä zisťuje a vyhodnocuje prúd
odoberaný prvým elektromotorom 20. Po zistení tohto kritéria na prepnutie príde k prepnutiu
na zníženú posuvnú silu F, napríklad v oblasti maximálne až 500 N a súčasne sa vyšle
prepínací signál do druhého elektromotora 24 určený na zníženie jeho otáčok na maximálnu
hodnotu napríklad 500 až 2500 ot/min. Súčasne príde k obmedzeniu rýchlosti posuvu.
Na tento cieľ je usporiadané určité obmedzenie otáčok aj pre prvý elektromotor 20. Týmito
opatreniami je zaistené, že sa závit 32 nevytvaruje vysokou rýchlosťou a že na konštrukčný
diel 6 nebude pôsobiť vysoká posuvná sila. Následne príde v čiastkovom stupni e) k
vytvarovaniu závitu, a to predtým, ako príde k vlastnému preskrutkovaniu a k pritiahnutiu
skrutky 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie. Tento proces zaskrutkovania skrutky 4 na
pretlačovacie zoskrutkovanie je pomocou otočného pohonu 22 riadený napríklad na základe
točivého momentu.
V dôsledku tu opísaného uskutočnenia je toto zariadenie 2 skonštruované vcelku veľmi
kompaktne. Má axiálnu dĺžku L vodiaceho prvku 10 v oblasti vodiaceho úseku 10a, ktorá sa
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pohybuje v rozsahu iba 250 mm až 350 mm. Súčasne má maximálnu radiálnu mieru R
smerom k jednej strane, ktorá sa pohybuje v rozsahu iba až do 30 mm, a s výhodou leží
v oblasti až 25 mm (porovn. s tým najmä aj obr. 3). Táto radiálna miera R pritom odpovedá
polomeru vodiaceho prvku 10. Ďalšie komponenty otočného pohonu 22 usporiadané na strane
síce vyčnievajú, rozhodujúce je však to, že smerom k jednej strane je zariadením 2 vytvorený
iba malý rušivý obrys s malou radiálnou vzdialenosťou R.
Namiesto koaxiálneho uskutočnenia prvého elektromotora 20 podľa obr. 2 existuje aj
možnosť jeho usporiadania podobne ako otočný pohon 22 radiálne na vodiacom úseku 10a
zvonka vodiaceho prvku 10. Pri pohľade zhora má potom zariadenie 2 obrys ohraničujúci
zhruba trojuholník, s typicky približne kruhovo vytvorenými komponentmi vodiaceho prvku
10, prvého elektromotora 20 a druhého elektromotora 24. Toto uskutočnenie je znázornené na
obr. 3. Ako je možné poznať, smerujú stredové osi týchto troch komponentov 10, 20, 24 do
vrcholov trojuholníka.
Tu opísané zariadenie 2 je s výhodou určené na použitie na ruke priemyslového robota.
Jednotlivé skrutkové prvky, najmä skrutky 4 na pretlačovacie zoskrutkovanie sa opakovane
privádzajú automatickou prívodnou jednotkou, napríklad zo zásobníka alebo tiež prívodnou
hadicou. Zariadenie 2 slúži najmä na priame zoskrutkovanie dvoch konštrukčných dielov 6
automobilovej karosérie.
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Zoznam vzťahových značiek
2

zariadenie

4

skrutka na pretlačovacie zoskrutkovanie

6

konštrukčný diel

8

vrstva lepidla

10

vodiaci prvok

10a

vodiaci úsek

10b

hnací úsek

12

hnací hriadeľ

12a

predný úsek hriadeľa

14

os otáčania

16

posuvný pohon

18

axiálny smer

20

prvý elektromotor

20a

prvý výstupný hriadeľ

22

otočný pohon

24

druhý elektromotor

24a

druhý výstupný hriadeľ

26

riadiaca jednotka

30

hlava skrutky

32

závit

34

špička

40

závitové vreteno

42

matica vretena

44

valcový kolík

46

pozdĺžna štrbina

48

prvé ložisko

50

druhé ložisko
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52

prepojovacie puzdro

54

senzor točivého momentu

56

výstupné koleso

58

drážkovaný náboj

60

drážkované ozubenie hriadeľa

62

tretie ložisko

64

ovládacie a napájacie vedenie

F

posuvná sila

v

rýchlosť posuvu

ΔH

maximálny pracovný zdvih

ΔF

axiálna vodiaca dĺžka

L

axiálna dĺžka

R

radiálna miera
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Patentové nároky

1. Zariadenie (2) na spojovanie konštrukčných dielov (6), určené najmä na spojovanie
konštrukčných dielov, hlavne pomocou priameho zoskrutkovania, špeciálne pomocou
skrutiek pre pretlačované dierované otvory, alebo tiež pomocou trecieho zvárania, ktoré
obsahuje:
- vodiaci prvok (10) rozprestierajúci sa v axiálnom smere (18),
- hnací hriadeľ (12), ktorý je usporiadaný na pohon otočným pohonom (22) a na prestavenie v
axiálnom smere (18),
- posuvný pohon (16), ktorý je uskutočnený na vytváranie posuvného pohybu a posuvnej sily
(F) aspoň 500 N,
- pričom tento posuvný pohon (16) obsahuje posuvnú jednotku (40, 42), ktorá je vytvorená na
prenos posuvného pohybu (V) a posuvnej sily (F) na hnací hriadeľ (12), a je na tento cieľ
vybavený komponentom (42) usporiadaným na presadenie v axiálnom smere (18),
- riadiacu jednotku (26) na riadenie posuvného pohonu (16), pričom je táto riadiaca jednotka
(26) vytvorená tak, že je v prevádzke prepínaná v závislosti na procesnom parametri z prvej
posuvnej sily (F) na druhú posuvnú silu (F), pričom
- posuvná jednotka (40, 42) je usporiadaná koaxiálne s hnacím hriadeľom (12) vnútri
vodiaceho prvku (10) tak, že posuvná sila je prenášaná na hnací hriadeľ (12) centricky a bez
vytvárania priečnej sily a bez vytvorenia ohybového momentu, pričom
- posuvná jednotka (40, 42) je vybavená vretenovým pohonom s dvoma vretenovými
prvkami, totiž vretenovou maticou (42) závitovým vretenom (40),
- a otáčavé pohyby posuvného pohonu (16) a hnacieho hriadeľa (12) sú od seba oddelené.
2. Zariadenie (2) podľa predchádzajúceho nároku, v ktorom je závitové vreteno (40) v
axiálnom smere (18) umiestnené v pevnej polohe a vretenová matica (42) je usporiadaná na
prestavenie v axiálnom smere (18) a na pôsobenie na hnací hriadeľ (12).
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3. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom sú jeden
z vretenových prvkov a hnací hriadeľ (12) usporiadané koncentricky v sebe.
4. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom je závitové vreteno
(40) usporiadané centrálne v hnacom hriadeli (12), ktorý je vytvorený ako dutý hriadeľ.
5. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom sú jeden vretenový
prvok (40) a hnací hriadeľ (12) usporiadané v sebe v axiálnej vodiacej dĺžke (ΔF), ktorá
odpovedá minimálne jednému pracovnému zdvihu (ΔH).
6. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom je posuvný pohon
(16) vybavený prvým elektromotorom (20) ako posuvným motorom, a/alebo je otočný pohon
(22) vybavený druhým elektromotorom (24).
7. Zariadenie (2) podľa predchádzajúceho nároku, pri ktorom je riadiaca jednotka (16)
vytvorená tak, že je usporiadaná v závislosti na parametri korelovanom aspoň s posuvnou
silou (F), najmä v závislosti na motorovom prúde prvého elektromotora (20), na prepínanie
z prvej posuvnej sily (F) na menšiu posuvnú silu (F) alebo na väčšiu posuvnú silu (F).
8. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom hnací hriadeľ (12) je
vytvorený na spôsob drážkovaného hriadeľa a je usporiadaný na pohon v axiálnom smere
pomocou pevne stojaceho hnacieho kolesa (56), ktorého prostredníctvom je hnací hriadeľ (12)
premiestniteľný v axiálnom smere (18).
9. Zariadenie (2) podľa predchádzajúceho nároku, pri ktorom hnacie koleso (56) je
usporiadané v axiálnom smere (18) na prednom konci vodiaceho prvku (10).
10. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, pri ktorom vodiaci prvok (10)
má – bez ohľadu na eventuálne koaxiálne usporiadanie hnacieho motora (20) – axiálnu dĺžku
(L) v rozsahu 250 mm až 350 mm.
11. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, ktoré sa rozprestiera pozdĺž osi
(14) otáčania a má v smere k jednej strane radiálny rozmer (R) maximálne 35 mm, s výhodou
maximálne 30 mm.
12. Zariadenie (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je riadiaca jednotka
(16)

20

- vytvorená najmä na pretlačovacie dierovacie zoskrutkovanie tak, že v závislosti na
procesnom parametri vysokej posuvnej sily (F) v oblasti viac ako 1000 N dochádza
k prepnutiu na redukovanú posuvnú silu (F) v oblasti až 500 N a súčasne k prepnutiu z veľkej
rýchlosti otáčania hnacieho hriadeľa (12) v oblasti 5000 až 8000 ot/min na menšiu rýchlosť
otáčania v oblasti 500 až 2500 ot/min, alebo
- je vytvorená najmä na trecie zváranie tak, že v závislosti na procesnom parametri malej
posuvnej sily (F) dochádza k prepnutiu na väčšiu posuvnú silu (F) a z veľkej rýchlosti
otáčania na malú rýchlosť otáčania, najmä na rýchlosť otáčania 0 ot/min.
13. Spôsob spojovania dvoch konštrukčných dielov, určený najmä na spojovanie
konštrukčných dielov, hlavne pomocou priameho zoskrutkovania, špeciálne pomocou
skrutiek pre pretlačované dierované otvory, alebo pomocou trecieho zvárania, s pomocou
zariadenia (2) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov.
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