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SPÔSOB A ZARIADENIE NA VÝROBU PLÁŠŤOV PNEUMATÍK
Opis
[0001] Vynález sa týka spôsobu výroby nevulkanizovaného plášťa pneumatiky, pri ktorom
minimálne dva materiály vo forme pásov sú umiestnené na konfekčnom bubne na výrobu
plášťov pneumatík a pri ktorom sú osadené minimálne dve jadrá.
[0002] Vynález sa okrem toho týka zariadenia na výrobu nevulkanizovaného plášťa
pneumatiky, pri ktorom sa minimálne dva materiály vo forme pásov dajú umiestniť na
konfekčnom bubne na plášte pneumatík a pri ktorom sa dajú osadiť minimálne dve jadrá.
[0003] Pri výrobe nevulkanizovaných plášťov pneumatík sú materiály vo forme pásov
umiestnené na konfekčnom bubne na výrobu plášťov pneumatík. Do elastomérových
materiálov sú často vkladané vláknité materiály (vlákna kostry) na vystuženie. V bočných
oblastiach je na vystuženie osadené zakaždým jedno jadro.
[0004] Podľa známeho stavu techniky je používaný materiál ukladaný na zariadenie, ktoré sa
skladá zo stredových a bočných dielcov. Je nastavená poloha použitých jadier a jadrá sú zvnútra
mechanicky upnuté. Vnútorná strana jadier je podopretá ramenom a upínací mechanizmus jadra
zostáva počas celého procesu aktívny. Kvôli tomuto permanentnému mechanickému upnutiu
jadra je prehýbanie vrstiev možné len smerom hore.
[0005] Ďalšia nevýhoda stavu techniky spočíva v tom, že dĺžka vláken medzi jadrami nie je
stanovená jednoznačne. Okrem toho neexistuje možnosť, aby bol materiál spracovávaný pod
jadrom.
[0006] Doteraz ešte nemohli byť požiadavky na presnosť pri nastavovaní polohy jadier
vyriešené úplne uspokojivým spôsobom.
[0007] Z dokumentu DE 10 2014 001869 A1 je už známy spôsob a zariadenie na výrobu
nevulkanizovaných plášťov pneumatík. Pri použití konfekčného bubna na výrobu plášťov
pneumatík sú materiály vo forme pásov vhodne umiestňované. Nevulkanizovaný plášť
pneumatiky je opatrený jadrami, ktoré sú mechanicky upnuté a fixované.
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[0008] V dokumente WO 2012/003823 A1 je taktiež opísaný spôsob, ako aj zariadenie na
výrobu nevulkanizovaných plášťov pneumatík. Aj tu sa výroba nevulkanizovaných plášťov
pneumatík uskutočňuje za použitia konfekčného bubna na výrobu plášťov pneumatík.
[0009] Úloha predloženého vynálezu je vylepšenie spôsobu druhu uvedeného v úvode tak, aby
presnosť nastavenia polohy bola zvýšená.
[0010] Táto úloha je riešená význakmi nezávislých nárokov 1 a 5. Ďalšie formy uskutočnenia
sú definované v závislých nárokoch.
[0011] Ďalšia úloha vynálezu je skonštruovanie zariadenia druhu uvedeného v úvode takým
spôsobom, aby bola dosiahnutá zvýšená presnosť nastavenia polohy.
[0012] Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že konfekčný bubon na výrobu plášťov
pneumatík je vybavený nielen upínacím mechanizmom jadra, ale aj fixovacím mechanizmom
jadra.
[0013] Podľa vynálezu je predovšetkým upravené, aby konfekčný bubon na výrobu plášťov
pneumatík bol vytvorený zo stredového dielca a dvoch polovíc bubna usporiadaných po oboch
stranách vedľa stredového dielca, aby sa v axiálnom smere dala nastaviť poloha polovíc bubna,
aby stredový dielec bol v radiálnom smere vybavený premenlivým priemerom a aby radiálne
zväčšenie priemeru stredového dielca bolo uskutočnené pred vsadením jadier.
Predovšetkým je myslené nato, aby sa obidve polovice bubna dali posúvať nezávisle od seba.
Nastavenie polohy môže byť uskutočnené za použitia minimálne jedného servomotora.
[0014] Pred vsadením jadier je stredový dielec expandovaný v radiálnom smere a materiál vo
forme pásov je tým na konfekčnom bubne na výrobu plášťov pneumatík napínaný. Tým je
dosiahnuté lineárne predĺženie vláken kostry, čo v kostre vedie ku konštantnej dĺžke vláken
napnutej medzi jadrami. Následne môžu osadzovacie prostriedky jadier tlačiť jadrá proti
bočným stranám expandovaného stredového dielca, aby ich tam fixovali.
[0015] Spôsob podľa vynálezu predovšetkým umožňuje pripraviť medzi jadrami veľmi
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rovnomerné dĺžky vláken. Toto podporuje okrúhle vytvorenie plášťov pneumatík a rovnomerné
rozdelenie materiálu.
[0016] Schopnosť nastavovania polohy polovíc bubna nezávisle od seba umožňuje, aby sa pri
jednostupňovej konštrukcii s pomocou prítlačných zariadení posúvali medzi bočné dielce
a stredový dielec. Nevulkanizovaný plášť pneumatiky môže byť týmto formovaný v oblasti
bočníc bez toho, aby bolo potrebné striedanie na iný bubon.
[0017] Na priložených obrázkoch sú ďalej vysvetlené kroky spôsobu podľa vynálezu, ako aj
zariadenie podľa vynálezu. Pri použitých skratkách „IL“ znamená Inner Liner (= vnútorná
vložka), a teda vnútorný materiál vo forme pásov, „BP“ znamená Body Ply (= kordová
tkanina), a teda materiál telesa.
[0018] Principiálne

známy

dvojstupňový

proces

je

podľa

vynálezu

uskutočnený

v jednostupňovom stroji.
[0019] Pomocou kombinácie nielen upínacieho mechanizmu jadra, ale aj fixovacieho
mechanizmu jadra v oblasti konfekčného bubna na výrobu plášťov pneumatík je pri výrobe
plášťov pneumatík dosiahnutá výrazne zlepšená opakovateľnosť.
[0020] Kombinácia upínacieho mechanizmu jadra, ako aj fixovacieho mechanizmu jadra taktiež
umožňuje, aby jednostupňovým spôsobom boli vyrábané plášte pneumatík, ktoré sa inak dajú
vyrábať len dvojstupňovým spôsobom.
[0021] Predovšetkým je pomocou kombinácie význakov podľa vynálezu možné, aby pri
jednostupňovom procese bol do jadier založený ľubovoľný materiál.
[0022] Vo výhodnej forme uskutočnenia konfekčného bubna na výrobu plášťov pneumatík
podľa vynálezu sú segmenty na fixovanie jadier posúvané pomocou minimálne jednej páky do
expandovanej, prípadne zrútenej pozície. Prostredníctvom tohto núteného vedenia je zaručené
synchrónne, vycentrované fixovanie pätky plášťa.
[0023] Pri spôsobe podľa stavu techniky sa až doteraz vyskytoval problém, že sa jadrá pri

4

bombírovaní strácali. Podľa spôsobu podľa vynálezu a za použitia zariadenia podľa vynálezu sú
jadrá teraz držané vo zväzku kostry a už sa viac nestrácajú.
[0024] Až doposiaľ vychádzali odborníci z toho, že je nevyhnutne potrebná dvoj- alebo
viacstupňová výroba plášťov pneumatík. Podľa vynálezu bolo zistené, že je možné tiež
jednostupňové uskutočnenie procesu. Základná myšlienka podľa vynálezu spočíva preto už
oddelene v tom, že proces výroby plášťov pneumatík je realizovaný jednostupňovo.
[0025] Predovšetkým je potrebné tiež ešte raz zdôrazniť, že podstatný aspekt podľa vynálezu
spočíva v tom, že jadrá zostávajú priebežne fixované počas celého jednostupňového
konštrukčného procesu.
[0026] Príklady uskutočnenia vynálezu sú schematicky znázornené na obrázkoch. Znázorňujú:
obrázok 1
pohľad zboku na konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík, ktorý je vybavený
upínacím mechanizmom jadra a fixovacím mechanizmom jadra,
obrázok 2
pozdĺžny rez konfekčným bubnom na výrobu plášťov pneumatík podľa obrázka 1,
obrázok 3
schematické znázornenie bubna v plochom stave,
obrázok 4
bubon podľa obrázka 3 v plochom stave s uloženým materiálom,
obrázok 5
konfekčný

bubon na

výrobu plášťov

pneumatík s expandovaným fixovacím

mechanizmom jadra a centrovacím zariadením, ktoré je odsunuté smerom von,
obrázok 6
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s jadrami, ktoré sú držané zvonka, ako
aj jadrami osadenými na napnutie materiálu,
obrázok 7
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s jadrami držanými a osadenými
zvonka,
obrázok 8
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík po uskutočnenom prehnutí vrstiev
a osadení, ako aj držaní jadier na stredovom dielci,
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obrázok 9
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s paketom materiálu pevne usadeným na
stredovom dielci,
obrázok 10
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík po prehnutí materiálu až pod jadro,
obrázok 11
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s polovicami bubna prisunutými k sebe,
obrázok 12
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík pri fixovacom mechanizme jadra
expandovanom s malým tlakom,
obrázok 13
konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s kompletne fixovaným zväzkom
kostry, na ktorý pôsobí tlak a ktorý sa k stredu nadvihuje,
obrázok 14
jeden perspektívny pohľad na konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík podľa
vynálezu a dva bočné pohľady na konfekčné bubny na výrobu plášťov pneumatík podľa
vynálezu,
obrázok 15
pozdĺžny rez konfekčným bubnom na výrobu plášťov pneumatík podľa vynálezu
s núteným vedením fixovacieho mechanizmu jadra,
obrázok 16
pozdĺžny rez konfekčným bubnom na výrobu plášťov pneumatík podľa vynálezu
s núteným vedením fixovacieho mechanizmu jadra a centrovacou objímkou,
obrázok 17
pozdĺžny rez konfekčným bubnom na výrobu plášťov pneumatík podľa vynálezu
s núteným vedením fixovacieho mechanizmu jadra, centrovacou objímkou a obalmi
vystužovacích pásov,
obrázok 18
pozdĺžny rez konfekčným bubnom na výrobu plášťov pneumatík, ktorý je znázornený
na obrázku 17, s aktivovaným podtlakom na vytvorenie obalov vystužovacích pásov.
[0027] Obrázok 1 znázorňuje konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov pneumatík na použitie
ako zariadenie na výrobu nevulkanizovaného plášťa pneumatiky. Konfekčný bubon (1) na
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výrobu plášťov pneumatík je fixovaný na hriadeli (2). Hriadeľ (2) je v oblasti ložiska (3)
vedený otáčavo pohyblivo.
[0028] V pozdĺžnom smere (6) medzi polovicami (4, 5) bubna sú usporiadané dva stredové
dielce (7, 8).
[0029] Obrázok 2 znázorňuje pozdĺžny rez konfekčným bubnom (1) na výrobu plášťov
pneumatík podľa obrázka 1. Dá sa rozpoznať, že polovice (4, 5) bubna sú usporiadané posuvne
pozdĺž hriadeľa (2). Medzi polovicami (4, 5) bubna sú usporiadané centrovacie zariadenia
(9, 10). Okrem toho sa dá rozpoznať upínací mechanizmus (11) jadra, ako aj fixovací
mechanizmus (12) jadra. V zásade sa priebeh spôsobu odvíja podľa krokov procesu, ktoré sú
vysvetlené v nasledujúcom texte. V prvom kroku je vysunutím centrovacieho zariadenia (9, 10)
materiál predpätý. Následne sú jadrá osadené bočne proti centrovaciemu zariadeniu (9, 10)
a zvnútra zovreté. Materiál je pritom ďalej napínaný. Následne je materiál prehnutý na
centrovacie zariadenie (9, 10). V záverečnom kroku procesu je upínací mechanizmus (11) jadra
uvoľnený a polovice (4, 5) bubna sú posúvané smerom von.
[0030] Posúvaním polovíc (4, 5) bubna vzniká medzi centrovacím zariadením (9, 10)
a polovicami (4, 5) bubna voľný priestor. Potom môže byť uložený ďalší materiál. Materiál je
potom zavaľovacím zariadením prehnutý až pod jadro.
[0031] V nasledujúcom kroku procesu sú polovice (4, 5) bubna posúvané k centrovaciemu
zariadeniu (9, 10) a fixovací mechanizmus (12) jadra je privedený do pozície pod jadro.
Pomocou krokov procesu najprv ľahkého expandovania, potom prisunutia k sebe a následne
úplného expandovania je v súčinnosti s centrovacím zariadením (9, 10) jadro úplne fixované.
Pokračovanie procesu sa uskutočňuje v požadovanom rozsahu.
[0032] Jednotlivé

kroky procesu,

vysvetlené

v predchádzajúcom texte

zhustene,

sú

v nasledujúcom texte podrobne vysvetlené na základe ďalších obrázkov.
[0033] Obrázok 3 znázorňuje konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov pneumatík v plochom
stave. Dajú sa rozpoznať polovice (4, 5) bubna, stredové dielce (7, 8), ako aj upínací
mechanizmus (11) jadra a fixovací mechanizmus (12) jadra.
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[0034] Podľa obrázka 4 sa konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov pneumatík nachádza naďalej
v plochom stave. Materiál (13) je uložený.
[0035] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 5 je fixovací mechanizmus (12) jadra
expandovaný a zdvíha pritom centrovacie zariadenie (9) smerom von. Materiál (13) je tým
napínaný.
[0036] Podľa krokov procesu znázornených na obrázku 6 sú jadrá definované cez zariadenie
a sú držané zvonka. Jadrá sú osadené a materiál je tým ďalej napínaný. Osadzovacia
vzdialenosť jadier, prípadne vzdialenosť od jadra k jadru je exaktne vopred daná centrovacím
zariadením (9), a teda je výrazne viac definovaná než pri procesoch podľa stavu techniky.
[0037] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 7 sú jadrá definované cez zariadenie a sú
držané zvonka. Jadrá sú osadené a jadrá sú pomocou expandujúceho upínacieho mechanizmu
(11) jadra upnuté zdola. Pritom je predná časť mecha nadvihovaná a tým znova napína materiál
(13).
[0038] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 8 je uskutočnené prehnutie vrstiev
a jadrá sú osadené a definovane držané na stredovom dielci. Pomocou materiálového
kompozitu je paket (13) materiálu na stredovom dielci pevne usadený. Upínací mechanizmus
(11) jadra je zasunutý a rovnako je zasunutý fixovací mechanizmus (12) jadra. Polovice (4, 5)
bubna sa môžu od seba odsunúť.
[0039] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 9 sú jadrá osadené a definovane držané
na stredovom dielci. Pomocou materiálového kompozitu je paket (13) materiálu na stredovom
dielci pevne usadený. Obidve polovice (4, 5) bubna sú od seba odsunuté. Týmto vznikne medzi
polovicami (4, 5) bubna a centrovacím zariadením (9, 10) voľný priestor. V nasledujúcom
kroku je uložený materiál.
[0040] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 10 je materiál (13) prehnutý až pod jadro
a obidve polovice (4, 5) bubna sa prisúvajú k sebe.
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[0041] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 11 sa obidve polovice (4, 5) bubna
posúvajú k sebe a fixovací mechanizmus (12) jadra sa nachádza v pozícii pod jadrami.
[0042] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 12 expanduje fixovací mechanizmus
(12) jadra s malým tlakom a polovice (4, 5) bubna sa posúvajú v smere k stredu bubna, aby
bolo jadro pevne usadené vonkajšou dosadacou hranou fixovacieho mechanizmu (12) jadra.
Fixovací mechanizmus (12) jadra expanduje potom s vysokým tlakom, aby jadro bolo úplne
fixované.
[0043] Podľa kroku procesu znázorneného na obrázku 13 pôsobí na kompletne fixovaný zväzok
kostry tlak a zväzok sa v strede nadvihuje. Paralelne s týmto priebehom sa polovice (4, 5)
bubna a centrovacie zariadenie (9, 10) prisúvajú k sebe. Pomocou vzdialenosti medzi jadrami,
ktorá je definovaná ku každému časovému okamihu, je dosiahnutá vynikajúca rovnakosť
plášťov pneumatík. K tejto rovnakosti taktiež prispieva, že jadro je počas celého procesu
podopreté.
[0044] Obrázok 14 znázorňuje na vysvetlenie ďalšie pohľady na konfekčný bubon (1) na
výrobu plášťov pneumatík v rôznych nastaveniach polôh jednotlivých dielcov.
[0045] Podľa formy uskutočnenia konfekčného bubna (1) na výrobu plášťov pneumatík podľa
vynálezu, ktorá je znázornená na obrázku 15, je fixovací mechanizmus (12) jadra nútene
vedený prostredníctvom páky (14). Páka (14) je v znázornenej výhodnej forme uskutočnenia
realizovaná ako lomená páka a je poháňaná posuvným valcom (15). Možné sú však aj iné
formy páky a pohonu. Vždy podľa relatívneho nastavenia polohy stredového dielca (7, 8)
a polovíc (4, 5) bubna môže byť fixovací mechanizmus (12) jadra posúvaný v radiálnom smere
vedľa stredových dielcov (7, 8) alebo tiež pod nimi. Tým môže byť s pomocou fixovacieho
mechanizmu (12) jadra dosiahnutá predovšetkým tiež expandovaná poloha centrovacieho
zariadenia (9, 10). (na obr. 15 nevyznačené)
[0046] Obrázok 16 znázorňuje formu uskutočnenia podľa vynálezu konfekčného bubna (1) na
výrobu plášťov pneumatík s centrovacou objímkou (16). Centrovacia objímka (16) prekrýva
stredové dielce (7, 8) a umožňuje tým uskutočnenie stredových dielcov (7, 8) ako uzavretých
valcovitých telies. Centrovacia objímka (16) sa vo výhodnom uskutočnení skladá z materiálu,
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ktorý je rozťažný nielen v radiálnom, ale tiež v axiálnom smere. Centrovacia objímka (16) je
fixovaná vo vonkajšej oblasti segmentových kolíkov stredových dielcov (7, 8) prostredníctvom
zalemovania (17) centrovacej objímky.
[0047] Na obrázku 17 je znázornená forma uskutočnenia konfekčného bubna (1) na výrobu
plášťov pneumatík podľa vynálezu s obalmi (18) vystužovacích pásov. Obaly (18)
vystužovacích pásov sú vytvorené radiálnymi obvodovými vybraniami v stredových dielcoch
(7, 8) a v znázornenej forme uskutočnenia sú ohraničené smerom von centrovacou objímkou
(16). Účel obalov (18) vystužovacích pásov je výrobno-technická podpora výroby plášťov
pneumatík s vystužovacími pásmi v oblasti bočníc. V nadväznosti na kontúru vystužovacích
pásov sú obaly (18) v kolíkových segmentoch stredových dielcov (7, 8) upravené z vnútornej
a vonkajšej strany.
[0048] Obrázok 18 znázorňuje formu uskutočnenia konfekčného bubna (1) na výrobu plášťov
pneumatík podľa vynálezu, ktorá je znázornená na obrázku 17. Za pomoci podtlaku (19) je
centrovacia objímka (16) nasatá do obalov (18) vystužovacích pásov priliehajúcich
v kolíkových segmentoch stredových dielcov (7, 8) a uvoľní tak kontúru potrebnú na uloženie
vystužovacích pásov v definovanej pozícii. Je to významné predovšetkým pre zhotovovanie
plášťov pneumatík s vystužením bočníc, prípadne s možnosťou „run-on-flat“. Pretože
vystužovacie pásy ležia vďaka kontúre podľa vynálezu stredových dielcov (7, 8) v obaloch (18)
vystužovacích pásov, je pre ďalší pás poskytnutá v podstate rovinná úložná plocha.
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Patentové nároky
1. Spôsob výroby nevulkanizovaného plášťa pneumatiky, pri ktorom minimálne dva materiály
vo forme pásov sú umiestnené na konfekčnom bubne (1) na výrobu plášťov pneumatík a pri
ktorom sú osadené minimálne dve jadrá, pričom konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov
pneumatík je vybavený nielen upínacím mechanizmom (11) jadra, ale tiež fixovacím
mechanizmom (12) jadra, a konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov pneumatík je vytvorený zo
stredového dielca (7, 8) a dvoch polovíc (4, 5) bubna usporiadaných po obidvoch stranách
vedľa stredového dielca (7, 8), vyznačujúci sa tým, že kolíkové segmenty stredových dielcov
(7, 8) sú realizované s kontúrou, ktorá vytvára obaly (18), ktoré umožňujú uchytenie
vystužovacích pásov.
2. Spôsob a zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že polovice (4, 5) bubna sa dajú
polohovať v axiálnom smere.
3. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 2, vyznačujúci sa tým, že stredový dielec (7, 8) je
v radiálnom smere (6) vybavený premenlivým priemerom.
4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že radiálne zväčšenie priemeru
stredového dielca (7, 8) je uskutočnené pred osadením jadier.
5. Zariadenie na výrobu nevulkanizovaného plášťa pneumatiky, pri ktorom sú minimálne dva
materiály vo forme pásov umiestnené na konfekčnom bubne (1) na výrobu plášťov pneumatík
a pri ktorom sú osadené minimálne dve jadrá, pričom konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov
pneumatík je vybavený nielen upínacím mechanizmom (11) jadra, ale aj fixovacím
mechanizmom (12) jadra, a konfekčný bubon (1) na výrobu plášťov pneumatík je vytvorený zo
stredového dielca (7, 8) a dvoch polovíc (4, 5) bubna usporiadaných po obidvoch stranách
vedľa stredového dielca (7, 8), vyznačujúce sa tým, že kolíkové segmenty stredových dielcov
(7, 8) sú realizované s kontúrou, ktorá vytvára obaly (18), ktoré umožňujú uchytenie
vystužovacích pásov.
6. Zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že polovice (4, 5) bubna sa dajú polohovať
v axiálnom smere.
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7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 6, vyznačujúce sa tým, že stredový dielec (7, 8) je
v radiálnom smere (6) vybavený premenlivým priemerom.
8. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 7, vyznačujúce sa tým, že lineárne predĺženie
vláken kostry sa dá uskutočňovať radiálnym zväčšením priemeru stredového dielca (7, 8) pred
osadením jadier.
9. Zariadenie podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že polovice (4, 5) bubna sa dajú polohovať
nezávisle od seba.
10. Zariadenie podľa nároku 5 alebo 6, vyznačujúce sa tým, že minimálne jeden osadzovací
prostriedok jadra sa dá polohovať v axiálnom smere.
11. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 alebo 6, vyznačujúce sa tým, že osadzovací
prostriedok jadra sa dá napnúť v axiálnon smere vzhľadom na expandovaný stredový dielec
(7, 8).
12. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 11, vyznačujúce sa tým, že fixovací
mechanizmus (12) jadra môže voliteľne expandovať zníženým alebo zvýšeným tlakom.
13. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 12, vyznačujúce sa tým, že upínací mechanizmus
(11) jadra a fixovací mechanizmus (12) jadra sa dajú polohovať nezávisle od seba.
14. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 13, vyznačujúce sa tým, že fixovací
mechanizmus (12) jadra je vytvorený ako vonkajšie rameno. Segmenty na fixovanie jadier sa
dajú posúvať prostredníctvom pák do expandovanej, prípadne zrútenej pozície a svojím
núteným vedením zaručujú synchrónne a centrické fixovanie pätky plášťa.
15. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 14, vyznačujúce sa tým, že polovice (4, 5) bubna,
ako aj centrovacie zariadenie (9, 10) sa dajú polohovať na vytvorenie voľného priestoru.
16. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 15, vyznačujúce sa tým, že centrovacie
zariadenia (9, 10) sa bez polovíc (4, 5) bubna dajú polohovať v expandovanej polohe.
Expandovaná poloha sa dá dosiahnuť expandovaním fixovacieho mechanizmu (12) jadra
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obidvoch polovíc (4, 5) bubna, pričom fixovacie mechanizmy (12) jadra polovíc (4, 5) bubna sa
dajú polohovať pod vonkajšími stranami stredových dielcov (7, 8).
17. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 16, vyznačujúce sa tým, že stredové dielce (7, 8)
konfekčného bubna (1) na výrobu plášťov pneumatík sú prekryté centrovacou objímkou (16),
pričom centrovacia objímka (16) je vo vonkajšej oblasti segmentových kolíkov s nimi spojená.
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