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Nárazníkový prvok

Opis

[0001] Vynález sa týka nárazníkového prvku na použitie ako zarážka pre pohyblivú časť, najmä
prednú alebo zadnú kapotu motorového vozidla, na nosnej časti, najmä na karosérii.
[0002] Takéto nárazníkové prvky sú známe najmä z výroby automobilov. V tejto oblasti sa
používajú na podoprenie kapoty proti karosérii s tlmiacim účinkom. Kapota motora pritom
môže byť navrhnutá ako predná aj zadná kapota, konkrétne v závislosti od polohy motora vo
vozidle. Ďalej sa spomínané nárazníkové prvky používajú napríklad na podopretie veka
batožinového priestoru s tlmiacim účinkom.

[0003] Úlohou nárazníkového prvku je vo všeobecnosti zabrániť hluku a poškodeniu
spôsobenému nárazom častí, ktoré sú uložené jedna na druhej. Ďalej sa tieto nárazníkové prvky
používajú na kompenzáciu tolerancií karosérie. Na tento účel môžu byť nárazníkové prvky
navrhnuté tak, aby boli nastaviteľné.
[0004] Nárazníkový prvok s nastaviteľnou výškou je známy napríklad z WO 02/38900A1,
der EP 0 892 140 A2 a DE 40 11 186 Al. Z WO 02/38900 A1 je známy nárazníkový prvok na
použitie ako zarážka pre pohyblivú časť, najmä prednú alebo zadnú kapotu motorového vozidla,
na nosnej časti, najmä na karosérii, s upevňovacím prvkom, ktorý je možné pripevniť k nosnej
alebo pohyblivej časti, a s nárazníkom, ktorý je priamo alebo nepriamo držaný upevňovacím
prvkom, pričom nárazník je výškovo nastaviteľný vzhľadom k upevňovaciemu prvku, pričom
nárazník má teleso nárazníka odvrátené od upevňovacieho prvku a spojovací prvok obrátený k
upevňovaciemu prvku, a pričom spojovací prvok je silovým a/alebo tvarovaným spôsobom v
zábere s upevňovacím prvkom, pričom poloha spojovacieho prvku je nastaviteľná vzhľadom
na upevňovací prvok a zaaretovateľná.
[0005] Ďalší výškovo nastaviteľný nárazníkový prvok je známy napríklad z DE 43 40 114 Al.
Tento nárazníkový prvok má zatláčaciu maticu z elastického materiálu. Tá sa vloží do určeného
otvoru v karosérii. Ako rozpera a zarážka pre pohyblivú časť karosérie slúži závitový čap. Ten
môže v rámci zatláčacej matice zaujať dve polohy. Na tento účel je najednej strane v zatláčacej
matici vytvorený šikmý otvor, v ktorom je možné závitový čap axiálne posúvať. V tejto polohe
by mala byť nastavená požadovaná hĺbka vnorenia závitového čapu. Závitový čap je tak možné
otočiť do vnútorného závitu prebiehajúceho v axiálnom smere zatláčacej matice a tam
zafixovať.
[0006] Známy nárazníkový prvok má však viacero nevýhod. Najednej strane sa výška prvku
nastavuje v otočenej polohe závitového čapu. Nie je však zaručené, že závitový čap otočený
späť do prevádzkovej polohy udrží časť karosérie, ktorú je potrebné zachytiť, presne v rovnakej
výške ako otočený čap. Nastavenie výšky je preto náchylné na chyby.
[0007] Časť karosérie, ktorú je potrebné uložiť, ďalej spočíva priamo na závitovom čape, ktorý
je zvyčajne vyrobený z kovu. To môže spôsobiť rachotivé zvuky a poškodenie.

[0008] Napokon existuje riziko, že sa závitový čap počas prevádzky alebo v dôsledku
nepredvídaných síl, napríklad pri riadení auta, náhle odpojí a zapadne späť do otočenej
nastavovacej polohy. To môže spôsobiť poškodenie a vážne zhoršenie jazdných vlastností.

[0009] Cieľom predloženého vynálezu je preto špecifikovať nárazníkový prvok, pri ktorom sa
dosiahne jednoduchá montáž a bezpečná prevádzka s vylepšenou funkčnosťou súčasne.
[0010] Tento cieľ je dosiahnutý znakmi nároku 1.
[0011] Podľa vynálezu sa najskôr zistilo, že nárazníkový prvok, ktorý je možné pripevniť k
nosnej alebo pohyblivej časti, umožňuje maximálnu možnú všestrannosť pri montáži.
Odborník v danej oblasti techniky nárazníkový prvok spravidla upevní k nosnej pevnej časti,
aby sa ďalej nezvyšovala hmotnosť pohyblivej časti. Existujú však prípady použitia, v ktorých
je z dôvodu konštrukčných obmedzení potrebné implementovat’ protichodné riešenie.
[0012] V spôsobe podľa vynálezu sú upevnenie a tlmiaci účinok nárazníkového prvku
navzájom oddelené. Nárazníkový prvok podľa vynálezu je pomocou upevňovacieho prvku
upevnený na nosnej alebo pohyblivej časti. Nárazník je vo vzdialenosti od upevňovacieho
prvku, no je ním nepriamo alebo priamo držaný. Tým sa najednej strane dosiahne bezpečné
uloženie a na druhej strane optimálny tlmiaci účinok. Nárazník pôsobí tam, kde je potrebné
tlmenie, teda priamo na časti, pre ktorú slúži ako zarážka. Účinne sa tak zabráni poškodeniu
alebo vzniku hluku v dôsledku nepresného nastavenia nárazníkového prvku. Okrem toto sa
montáž nárazníkového prvku podľa vynálezu výrazne zjednoduší vďaka rozdeleniu na nárazník
a upevňovací prvok.
[0013] Nakoniec je nárazník výškovo nastaviteľný vzhľadom na upevňovací prvok. Vďaka
tomu je obzvlášť ľahké kompenzovať tolerancie karosérie. Keďže nárazník tvorí nezávislú
jednotku nárazníkového prvku podľa vynálezu, je možné dosiahnuť obzvlášť presnú
nastavitel'nost'. Ďalej môže byť nárazník vedený vo vzťahu k upevňovaciemu prvku tak, že je
možné upustiť od „nastavovacej polohy“. V súlade s tým sa nárazníkový prvok podľa vynálezu
nemôže neúmyselne vychýliť do takejto nastavovacej polohy ani počas prevádzky.
[0014] Ďalej v texte bude špecifikovaný nárazníkový prvok, pri ktorom sa dosiahne jednoduchá
montáž a bezpečná prevádzka s vylepšenou funkčnosťou súčasne.
[0015] Nárazník v nárazníkovom prvku podľa vynálezu môže mať valcovitú alebo polygonálnu
bočnú stenu. Valcovitá bočná stena môže byť výhodná, ak pre nárazník existuje vonkajšie
axiálne vedenie. Takéto uskutočnenie bude podrobne prediskutované nižšie. Polygonálna bočná
stena je výhodná, ak sa výšková nastaviteľnost' nárazníka vzhľadom na upevňovací prvok
dosiahne otáčaním alebo skrutkovaním nárazníka. Polygonálna bočná stena môže pritom
poskytnúť jednoduchší prístup rukou alebo pomocou vhodného nástroja.
[0016] Je výhodné uskutočnenie, v ktorom nárazník obsahuje mäkký plastový materiál, najmä
termoplastický elastomér alebo gumu. Vďaka tomu môže nárazník poskytnúť optimálny tlmiaci
účinok. Účinne sa zabráni poškodeniu pohyblivej časti, s ktorou sa nárazník dostane do
kontaktu, alebo vzniku rachotivých zvukov.
[0017] Vo všeobecnosti je výhodné, aby bol nárazník vzhľadom na upevňovací prvok
posúvatelný a/alebo zaskrutkovateľný a/alebo vyskrutkovatel'ný, a v prípade potreby
zaaretovatelný. V takom uskutočnení je možné zrealizovať výškovú nastaviteľnost’ nárazníka
vzhľadom na upevňovací prvok obzvlášť jednoduchým spôsobom. Voliteľná aretovatel'nost'
polohy nárazníka vzhľadom na upevňovací prvok zároveň zabráni neúmyselnej zmene
nastavenej výšky. Okrem toho je ešte menej pravdepodobné neúmyselné oddelenie nárazníka

od upevňovacieho prvku. Týmto spôsobom sa dosiahne maximálna bezpečnosť nárazníkového
prvku podľa vynálezu, najmä pri použití v motorových vozidlách.
[0018] Bočná stena nárazníka obrátená k upevňovaciemu prvku je aspoň čiastočne tvorená
objímkou. Objímka má vnútorný závit. Tým sa realizuje uskutočnenie, v ktorom nárazník
zapadá svojou bočnou stenou vyššie uvedeným spôsobom do upevňovacieho prvku (najmä do
závitu, ktorý je súčasťou upevňovacieho prvku), môže byť poskytnutý nárazníkový prvok s
obzvlášť vysokou absorpciou sily a v dôsledku toho so zvýšenou stabilitou. Alternatívne môže
byť bočná stena nárazníka vytvorená bez závitu, aby vhodne tvarovaná objímka upevňovacieho
prvku mohla poskytovať iba axiálne vedenie nárazníka. Toto axiálne vedenie môže byť
realizované na vonkajšej aj vnútornej strane objímky nárazníka.

[0019] V obzvlášť výhodnom ďalšom vývoji nárazníkového prvku podľa vynálezu má
prechodová oblasť medzi nárazníkom a upevňovacím prvkom jeden alebo viacero vopred
určených miest zlomu, po ktorých zničení sa nárazník môže pohybovať v smere k
upevňovaciemu prvku. Toto uskutočnenie je obzvlášť výhodné vzhľadom na ochranu chodcov
pri použití v predných kapotách motorových vozidiel. Prechodová oblasť môže byť navrhnutá
tak, že keď chodec narazí na prednú kapotu, prekročí sa prahová hodnota sily pôsobiacej na
nárazník. Vopred určené miesto zlomu sa zničí, čím sa umožní maximálna možná dráha, aby
sa nárazník mohol pohybovať dole k upevňovaciemu prvku, pričom spotrebúva energiu nárazu.
Sila pôsobiaca na zraneného chodca sa tak zníži na technicky možné minimum.
[0020] Nárazník má ďalej teleso nárazníka odvrátené od upevňovacieho prvku a spojovací
prvok obrátený k upevňovaciemu prvku. Myšlienka podľa vynálezu oddeliť upevňovací a
tlmiaci účinok sa dôsledne ďalej rozvíjala. Teleso nárazníka môže mať obzvlášť výhodné
tlmiace vlastnosti. Spojovací prvok môže naopak vhodným spôsobom korešpondovať s
upevňovacím prvkom, a to konkrétne tak, aby sa dosiahlo technicky obzvlášť výhodné držanie
alebo obzvlášť výhodné uloženie nárazníka.
[0021] Na tento účel môže byť spojovací prvok vyrobený z tvrdého plastového materiálu,
najmä z polyamidu a/alebo polyoxymetylénu. Spojovací prvok vyrobený z takéhoto materiálu
je obzvlášť vhodný na to, aby bol vhodným spôsobom upnutý do upevňovacieho prvku alebo
aby bol držaný dodatočnými prvkami, ako sú skrutky, svorky atď.

[0022] Teleso nárazníka a spojovací prvok pritom môžu byť vytvorené integrálne, inými
slovami, môžu pozostávať zjednej súdržnej časti.
[0023] Najmä v prípade, že sa plánuje vyrobiť teleso nárazníka a spojovací prvok z rôznych
materiálov, môže byť výhodné vyrobiť ich oddelene a potom vhodným spôsobom spojiť
dohromady. Ak sú teleso nárazníka aj spojovací prvok vyrobené z plastu, môžu byť napríklad
zatavené alebo zlepené. Dodatočne alebo alternatívne môžu byť k dispozícii klincové,
skrutkové alebo nitovacie spoje.
[0024] Vo vzťahu k vyššie uvedeným uskutočneniam vynálezu je výhodný taký dizajn, v
ktorom je prechodová oblasť medzi telesom nárazníka a spojovacím prvkom vytvorená ako
pružinový prvok, najmä ako membrána. Takýto pružinový prvok môže poskytovať ďalší
výhodný tlmiaci účinok navyše k tlmiacemu účinku telesu nárazníka. Pružinový prvok môže
byť navrhnutý tak, aby vratná sila sledovala progresívnu charakteristickú krivku. V závislosti
od obvyklého pôsobenia sily pre zamýšľaný prípad použitia môže byť pružinový prvok
navrhnutý s veľkou alebo malou dráhou prepruženia.

[0025] Vo výhodnom ďalšom vývoji nárazníkového prvku podľa vynálezu má prechodová
oblasť medzi telesom nárazníka a upevňovacím prvkom najmenej jeden vopred určené miesto
zlomu, po ktorého zničení sa teleso nárazníka môže pohybovať v smere k upevňovaciemu
prvku. Pritom sa vyslovene berie ohľad na už uvedené uskutočnenie, ktoré ponúka konkrétne
výhody týkajúce sa vyššej ochrany chodcov.

[0026] V tejto súvislosti je výhodné uskutočnenie, v ktorom je prechodová oblasť navrhnutá
tak, aby pohyb telesa nárazníka v smere k upevňovaciemu prvku po zničení vopred určeného
miesta zlomu pôsobil proti trecej sile. Na tento účel môže byť upevňovací prvok vytvorený tak,
že pre tento prípad bude vytvorené vedenie pre spojovací prvok, pričom počas pohybu na
pohybový prvok pôsobí trecia sila. Na tento účel môže mať spojovací prvok mierne väčší
rozmer v porovnaní s takýmto vedením. Okrem toho môže mať vedenie zužujúci sa prierez,
aby sa opačne pôsobiaca trecia sila zvyšovala so zvyšujúcou sa hĺbkou vnorenia spojovacieho
prvku. Tieto opatrenia slúžia na to, aby sa čo najviac obmedzili negatívne dôsledky pre
zraneného chodca.
[0027] Pokiaľ je pre nárazníkový prvok podľa vynálezu realizovaný navrhovaný spojovací
prvok, tento prvok môže na účel upevnenia a nastavenia výšky zapadnúť do upevňovacieho
prvku silovým a/alebo tvarovaným spôsobom, pričom poloha spojovacieho prvku je vzhľadom
na upevňovací prvok nastaviteľná a prípadne zaaretovatel’ná.
[0028] Spojovací prvok môže mať tvar hriadeľa. S takýmto hriadeľom je možné oddialiť teleso
nárazníka od upevňovacieho prvku obzvlášť jednoduchým spôsobom. Na druhej strane je
možné hriadeľ bezpečne a tiež výškovo nastaviteľné upevniť v upevňovacím prvku.
[0029] Na tento účel môže mať hriadeľ vonkajší valcovitý povrch a v prípade potreby vonkajší
závit. Týmto spôsobom môže byť hriadeľ vložený do vhodného otvoru alebo otvoru v
upevňovacím prvku. Hriadeľ potom môže byť pomocou vhodných prostriedkov upnutý v
otvore upevňovacieho prvku. Uvedený otvor môže mať alternatívne alebo navyše vnútorný
závit, do ktorého môže zasahovať vonkajší závit hriadeľa. Tým je možné dosiahnuť bezpečné
uloženie hriadeľa a obzvlášť presné výškové nastavenie celého nárazníka.
[0030] Pritom je zvlášť výhodné uskutočnenie, v ktorom je hriadeľ tvarovaný ako objímka, teda
má vnútorný otvor a tento vnútorný otvor má voliteľne vnútorný závit. Cez vnútorný otvor
môže byť hriadeľ zvnútra upnutý proti jednému alebo viacerým vhodným protikusom
upevňovacieho prvku, aby sa umožnilo bezpečné uloženie hriadeľa.

[0031] Na tento účel môže byť poskytnutý čap, ktorý môže byť zatlačený alebo zaskrutkovaný
do hriadeľa. Tento čap teda slúži ako napínací prvok, ktorý zvnútra roztiahne hriadeľ, čím ho
upne proti upevňovaciemu prvku. Čap môže mať vonkajší závit, ktorý môže zodpovedať
vhodnému vnútornému závitu otvoru vo vnútri hriadeľa. Čap môže byť skonštruovaný tak, že
môže byť napriek existujúcemu ozubeniu zatlačený do hriadeľa. Čap je potom možné vybrať
odskrutkovaním pomocou ozubenia. Pritom je výhodné, aby sila potrebná na zatlačenie čapu
do hriadeľa bola menšia ako sila, ktorá je potrebná na zatlačenie hriadeľa do upevňovacieho
prvku. Tým sa zabráni tomu, aby sa počas zatláčania čapu do hriadeľa zmenila nastavená výška
nárazníka vzhľadom na upevňovací prvok.
[0032] Čap môže byť v prednej časti zhrubnutý, aby obzvlášť silne rozšíril hriadeľ v oblasti
záberu upevňovacieho prvku.

[0033] Upevňovací prvok má valcovitú bočnú stenu. Bočná stena sa pritom môže rozširovať
smerom nahor za dolný okraj nárazníka, takže spodná oblasť nárazníka je zakrytá bočnou
stenou upevňovacieho prvku. Inými slovami, nárazník sa môže aspoň čiastočne vnoriť do
upevňovacieho prvku. Upevňovací prvok teda môže mať v podstate formu objímky, ktorá
čiastočne prekrýva nárazník.
[0034] V tejto súvislosti je obzvlášť výhodné uskutočnenie, v ktorom vnútorný povrch bočnej
steny upevňovacieho prvku poskytuje axiálne vedenie pre nárazník. Nárazník pritom nie je
držaný, resp. ukotvený iba v upevňovacom prvku, napríklad prostredníctvom spojovacieho
prvku, ale poloha nárazníka je dodatočne stabilizovaná bočnou stenou upevňovacieho prvku.
To účinne zabraňuje vybočeniu nárazníka alebo iným poruchám.
[0035] V ďalšom výhodnom vývoji vnútorný povrch bočnej steny vyvíja na nárazník treciu
a/alebo zvieraciu silu. Vnútorný povrch bočnej steny upevňovacieho prvku je pritom v kontakte
s bočnou stenou nárazníka. Možno to dosiahnuť napríklad tým, že nárazník má mierne väčší
rozmer vzhľadom na otvor ohraničený bočnou stenou upevňovacieho prvku. Tým sa nárazník
na bočnej stene zasekne a môže sa axiálne posúvať iba s použitím sily. Takýmto spôsobom sa
dosiahne dodatočné tlmenie navyše k tlmiacemu účinku, ktorý poskytuje nárazník alebo teleso
nárazníka. Ako je opísané vyššie, obzvlášť výhodným spôsobom môže byť použitý aj
pružinový prvok. Ďalej je možné, aby sa otvor pre nárazník ohraničený upevňovacím prvkom
smerom nadol zužoval, aby sa zvieracia sila zvyšovala v závislosti od hĺbky vnorenia nárazníka.
Týmto spôsobom je možné zabrániť prerazeniu nárazníka na upevňovací prvok aj v prípade ako je opísané vyššie - keď je prítomné vopred určené miesto zlomu s cieľom zvýšiť ochranu
chodcov. Týmto spôsobom je možné ešte viac znížiť silu pôsobiacu na zraneného chodca.

[0036] Bočná stena upevňovacieho prvku má vonkajší závit. Takýto závit môže byť otočné v
zábere s nárazníkom - resp. prostredníctvom vhodnej objímky. Nastavenie výšky nárazníka a
prenos sily z telesa nárazníka na upevňovací prvok sa môžu uskutočňovať prostredníctvom
plánovaného párovania závitov. Tým je možné dosiahnuť obzvlášť vysokú absorpciu sily
nárazníka a zodpovedajúci prenos do upevňovacieho prvku. Okrem toho môže byť závit vďaka
veľkému priemeru obzvlášť bezpečne zaistený, takže ani vysoké nastavovacie sily nemôžu
spôsobiť zmenu nastavenej výšky nárazníka.
[0037] Na zaistenie polohy nárazníka vo vzťahu k vonkajšiemu závitu bočnej steny slúži
poistný krúžok. Tento poistný krúžok môže byť vo všeobecnosti navrhnutý tak, aby bolo možné
dosiahnuť upnutie nárazníka proti závitu upevňovacieho prvku. Okrem obzvlášť jemného
nastavenia výšky to tiež umožňuje bezpečnú aretáciu polohy nárazníka.

[0038] Poistný krúžok môže mať vnútorný závit, ktorý zapadá do vonkajšieho závitu objímky
nárazníka alebo do vonkajšieho závitu bočnej steny upevňovacieho prvku. Objímka nárazníka
môže byť napríklad upnutá proti závitu bočnej steny upevňovacieho prvku tým, že poistný
krúžok je podopretý proti telesu nárazníka. Alternatívne môže poistný krúžok zapadnúť priamo
do závitu upevňovacieho prvku a upnúť oň zodpovedajúci závit nárazníka.

[0039] Obzvlášť výhodným spôsobom sú poskytnuté optické a/alebo haptické označenia
aretačnej polohy, aby sa obsluhujúcemu personálu v súvislosti s aktiváciou poistného krúžku
automaticky zobrazila prítomnosť alebo neprítomnosť aretácie polohy nárazníka. Tým sa
zabráni nesprávnej obsluhe a nehodám pri nastavovaní nárazníkového prvku podľa vynálezu.

[0040] V ďalšom uskutočnení má upevňovací prvok centrálne usporiadané upínacie zariadenie
na uloženie nárazníka alebo spojovacieho prvku priradeného k nárazníku. Môže sa jednať
najmä o sedlo pružiny. Toto upínacie zariadenie môže obsahovať nárazník alebo vhodný
spojovací prvok a držať ho pomocou zvieracej sily.
Sedlo pružiny má tú výhodu, že poskytuje nárazníku dodatočný pružinový efekt. Okrem toho
môže nárazník vykonávať malé bočné vychýlenia bez obavy z poškodenia dielov.

[0041] Vo výhodnom uskutočnení má upevňovací prvok na spodnej strane pätku, ktorá môže
byť upevnená v otvore prijímacej časti, najmä vo výreze alebo v otvore vyvŕtanom do plechu.
Prijímacou časťou môže byť karoséria motorového vozidla. Zvlášť praktické je vybaviť
zodpovedajúci úsek karosérie otvorom, do ktorého je možné vložiť takúto pätku. Pätka môže
byť navrhnutá tak, aby sa rozširovala na zadnú stranu otvoru a zabránilo sa tak vytiahnutiu
pätky.
[0042] Pätka môže mať okrúhly alebo polygonálny tvar. Môže to závisieť najmä od tvaru
zamýšľaného otvoru prijímacej časti.
[0043] Pätka má výhodne výrez. Výrez môže zasahovať do vhodného otvoru a pôsobiť ako
háčik.
[0044] Pätka môže mať golier. Takýto golier predstavuje lokálne ohraničené zväčšenie
vonkajšieho priemeru pätky. Na tento účel môže mať pätka napríklad korálkovité zhrubnutie.
Golier sa zakliesni o zadnú stranu otvoru určeného pre pätku a zabráni náhodnému odstráneniu
pätky.
[0045] Pätka môže mať osovo rozdelené segmenty. To je obzvlášť užitočné, keď sa má zmenšiť
priemer pätky na vloženie do zamýšľaného otvoru. Segmenty je pritom možné jednoduchým
spôsobom stlačiť dokopy, aby sa pätka dala zasunúť do určeného otvoru.

[0046] Vo výhodnom ďalšom vývoji koncepcie vynálezu má pätka axiálny priechod, najmä s
vnútorným závitom, na vloženie nárazníka alebo spojovacieho prvku priradeného k nárazníku.
Inými slovami, v tomto uskutočnení má pätka vnútorný otvor, ktorý je výhodne vybavený
vnútorným závitom. To umožňuje držanie a výškové nastavenie nárazníka alebo vhodného
spojovacieho prvku v pätke. Pätka môže mať napríklad pílový vnútorný závit. Spojovací prvok
vybavený zodpovedajúcim vonkajším závitom sa potom môže zatlačiť do pätky a opäť
vyskrutkovať’ na požadovanú výšku, aby sa umožnilo presné nastavenie výšky. Zvlášť výhodná
je kombinácia pätky opatrenej axiálnym priechodom a sedla pružiny umiestneného nad ňou. Na
jednej strane môže byť nárazník bezpečne držaný, na druhej strane sedlo pružiny poskytuje
výhodný pružinový efekt a umožňuje malé bočné vychýlenie nárazníka.
[0047] Teraz existujú rôzne možnosti, ako výhodne navrhnúť a ďalej rozvíjať náuku
predloženého vynálezu. Na to je na jednej strane potrebné odkázať na patentové nároky
podriadené nároku 1 a na druhej strane na nasledujúce vysvetlenie dvoch výhodných
uskutočnení vynálezu s odkazom na výkresy. V spojení s vysvetlením výhodných príkladov
uskutočnenia vynálezu na základe výkresu budú tiež vysvetlené všeobecne uprednostňované
vylepšenia a ďalší vývoj tejto náuky.
[0048] Na výkrese znázorňuje

Obr. 1
bočný pohľad v reze na uskutočnenie nárazníkového prvku, ktorý nie je podľa
vynálezu,

Obr. 2
bočný pohľad na nárazníkový prvok z obr. 1.

Obr. 3
1 perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obrázkov 1 a 2 šikmo zospodu,

Obr. 4
bočný pohľad v reze na prvé uskutočnenie nárazníkového prvku podľa vynálezu, ktorý
je obzvlášť vhodný na absorbovanie vysokých zaťažení,

Obr. 5

perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obr. 4.
Obr. 6

bočný pohľad v reze na druhé uskutočnenie nárazníkového prvku podľa vynálezu, a
Obr. 7

perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obr. 6.

[0049] Obr. 1 zobrazuje bočný rez uskutočnením nárazníkového prvku, ktorý nie je podľa
vynálezu. Spodná časť nárazníkového prvku je tvorená upevňovacím prvkom 1. Používa sa na
vloženie a upevnenie na nosnú alebo pohyblivú časť. Upevňovací prvok 1 je výhodne ukotvený
na karosérii, v dôsledku čoho môže nárazníkový prvok poskytnúť zarážku pre prednú alebo
zadnú kapotu motorového vozidla. Nárazník 2 je držaný upevňovacím prvkom 1. Nárazník 2
má v tomto prípade teleso nárazníka 3 odvrátené od upevňovacieho prvku 1 a spojovací prvok
4 obrátený k upevňovaciemu prvku 1. Teleso nárazníka 3 pozostáva z mäkkého plastového
materiálu, konkrétne z termoplastického elastoméru.
[0050] Spojovací prvok 4 je tu vytvorený ako hriadeľ 5 prebiehajúci nadol. Pozostáva z tvrdého
plastového materiálu. Nárazník 2 je držaný v upínacom prvku prostredníctvom hriadeľa 5,
pričom je možné nastavenie výšky. Na uloženie hriadeľa 5 je v spodnej oblasti upevňovacieho
prvku 1 vytvorené sedlo pružiny 6. Hriadeľ 5 je bezvôľovo upnutý sedlom pružiny 6.
[0051] Nakoniec je na spodnej strane upevňovacieho prvku 1 umiestnená pätka 7, ktorá
prebieha v axiálnom smere pod upevňovacím prvkom 1. Pätka 7 slúži predovšetkým na
upevnenie upevňovacieho prvku 1 a tým celého nárazníkového prvku k nosnej alebo pohyblivej
časti. Na tento účel môže byť pätka 7 vtlačená do otvoru, najmä do vyvŕtaného otvoru v
prijímacej časti. Pätka 7 má osovo rozdelené segmenty 8. Segmenty 8 majú v spodnej oblasti
zhrubnutie, konkrétne golier 9. Kónická koncová časť segmentov 8 spôsobuje, že sa pri
zatláčaní do otvoru alebo vyvŕtaného otvoru stlačia dokopy, v dôsledku čoho môže golier 9
prejsť cez otvor. Po prechode cez otvor sa pätka 7 opäť roztiahne, v dôsledku čoho golier 9
pôsobí ako háčik a zabraňuje vybratiu pätky 7. Časť pätky 7 uložená medzi golierom 9 a
upevňovacím prvkom 1 je navrhnutá ako výrez.
[0052] Pätka 7 má tiež axiálny priechod, ktorý je vybavený vnútorným závitom. Vnútorný
koniec pätky 7 tak môže pojať spodný koniec spojovacieho prvku 4, ktorý je opatrený
vonkajším závitom. V závislosti od vyhotovenia ozubenia môže byť nárazník 2 so spojovacím
prvkom 4 vtlačený do pätky 7. Potom môže byť na jemné nastavenie požadovanej výšky
nárazníkového prvku opäť vyskrutkovaný z pätky 7, kým sa nedosiahne požadovaná výška.
[0053] Na aretáciu nastavenej výšky je poskytnutý čap 10, ktorý je možné zatlačiť do

vnútorného otvoru hriadeľa 5. V súlade s tým je hriadeľ 5 v tomto uskutočnení vyrobený ako
objímka. Vnútorný otvor môže mať navyše vnútorný závit, ktorý môže zodpovedať
vonkajšiemu závitu čapu 10. Cap 10 rozširuje hriadeľ 5 v oblasti pätky 7 tak, že hriadeľ 5 je
upnutý proti pätke 7 a/alebo proti sedlu pružiny 6 a je tak zaistený.
[0054] Prechodová oblasť medzi spojovacím prvkom 4 a telesom nárazníka 3 je tu vytvorená
ako pružinový prvok, konkrétne ako membrána 11. Okrem telesa nárazníka 3 poskytuje
membrána 11 dodatočný pružinový efekt.

[0055] Membrána 11 má tiež vopred určené miesto zlomu 12, ktoré pri prekročení
maximálneho axiálneho zaťaženia zlyhá a umožní vnorenie telesa nárazníka 3 vzhľadom na
upevňovací prvok 1. Takýmto spôsobom sa napríklad v prípade nehody s chodcom umožní
maximálna možná dráha, aby sa zničila energia nárazu. Keď je teleso nárazníka 3 vnorené, je
vedené zostávajúcim spojovacím prvkom 4 a vystavené opačne pôsobiacej trecej sile.
[0056] Okrem toho má upevňovací prvok 1 valcovitú bočnú stenu 13. Tá poskytuje axiálne
vedenie pre teleso nárazníka 3, ktoré má tiež valcovitý tvar. Tým sa zabráni vybočeniu alebo
akejkoľvek inej poruche počas normálneho používania nárazníka.
[0057] V prípade zlyhania vopred určeného miesta zlomu 12 je proces vnorenia telesa
nárazníka 3 navyše vedený bočnou stenou 13. Je tiež možné navrhnúť oblasť medzi vonkajšou
stenou telesa nárazníka 3 a vnútorným povrchom bočnej steny 13 tak, aby bočná stena 13
pôsobila na teleso nárazníka 3 trecou silou.

Týmto spôsobom je možné pri normálnej prevádzke dosiahnuť dodatočný tlmiaci účinok a
počas nehody môže dôjsť k dodatočnej absorpcii energie nárazu.
[0058] Obr. 2 zobrazuje bočný pohľad na nárazníkový prvok zobrazený na obr. 1. Zvlášť dobre
tuje vidieť, ako je teleso nárazníka 3 čiastočne prekryté bočnou stenou 13 upevňovacieho prvku
1 a axiálne vedené. Celkovo je realizovaný kompaktný dizajn. Pre používateľa alebo
obsluhujúci personál neexistuje žiadne riziko zachytenia, pretože nárazník 2 alebo teleso
nárazníka 3 sú tienené upevňovacím prvkom 1. Okrem toho je zrejmé, že pätka 7, ktorá sa
používa na upevnenie k pohyblivej alebo nosnej časti, je rozdelená na viacero axiálne
rozdelených segmentov 8. Segmenty 8 majú golier 9 ako háčik.

[0059] Obr. 1 zobrazuje perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obr. 1 a 2 šikmo zospodu,
Je zrejmé, že pätka 7 zasahuje až do upevňovacieho prvku 1. Pätka 7 je ďalej vybavená
axiálnym priechodom, ktorý má vnútorný závit. Ten slúži na uloženie a nastavenie výšky
spojovacieho prvku nárazníka.
[0060] Obr. 4 zobrazuje bočný pohľad v reze na prvé výhodné uskutočnenie nárazníkového
prvku podľa vynálezu. Toto uskutočnenie sa vyznačuje obzvlášť vysokou absorpciou zaťaženia
a možnosťou obzvlášť bezpečnej aretácie nastavenej výšky nárazníka 2 vzhľadom na
upevňovací prvok 1.
[0061] Na rozdiel od predtým diskutovaného príkladného uskutočnenia tu bol závit na prijatie
nárazníka 2 zvnútra upevňovacieho prvku 1, konkrétne z pätky, premiestnený von. Upevňovací
prvok 1 má teda na strane obrátenej k nárazníku 2 valcovitý tvar. Valcovitý úsek má vonkajší
závit, s ktorým je otočné v zábere nárazník 2. Na tento účel nárazník 2 obsahuje v spodnej
oblasti objímku 14, ktorá má zodpovedajúci vnútorný závit. V centrálnej oblasti je nárazník 2

stále tvorený spojovacím prvkom 4, ktorý má tvar hriadeľa 5. Hriadeľ 5 a nad ním umiestnený
tanierovitý úsek, do ktorého hriadeľ 5 prechádza, sú vyrobené z tvrdého plastu. To zvyšuje
absorpciu sily a zvyšuje spoľahlivosť aretácie nastavenia výšky.
[0062] Nad tanierovitým úsekom spojovacieho prvku 4 je uložené teleso nárazníka 3, ktoré je
vyrobené z mäkkého plastového materiálu. Tým je poskytnutá mäkká a jemná zarážka
pohyblivej časti.
[0063] Hriadeľ 5 prebieha vo vnútri upevňovacieho prvku 1 vo vnútornom otvore. Tento
vnútorný otvor môže byť vybavený menším rozmerom oproti hriadeľu 5, aby sa dosiahla
definovaná zvieracia sila. Na nastavenie výšky nárazníka 2 je objímka 14 nasadená svojim
vnútorným závitom na vonkajší závit bočnej steny 13 a priskrutkovaná. Pritom sa zároveň
hriadeľ 5 vnorí do vnútorného otvoru upevňovacieho prvku 1. Hneď ako sa dosiahne
požadovaná výška, aktivuje sa poistný krúžok 15, pomocou ktorého je možné zaaretovat’
polohu nárazníka 2 vzhľadom k upevňovaciemu prvku 1.
[0064] V tomto príkladne uskutočnenia je poistný krúžok 15 podopretý smerom nahor proti
telesu nárazníka 3 a pôsobí na objímku 14. To umožňuje upnutie vnútorného závitu objímky
14 vzhľadom na vonkajší závit bočnej steny 13. Aretačná poloha je označená optickým
značením (nie je zobrazené). Na tento účel je aretačná poloha na objímke 14 farebne označená.
Ak je poloha nárazníka 2 zaaretovaná, farebné označenie je zakryté.

Aretačnú polohu je možné snímať pomocou meradla s elektronickou aktiváciou.
[0065] Vzhľadom na vyššiu ochranu chodcov má párovanie závitov medzi bočnou stenou 13 a
objímkou 14 vopred určené miesta zlomu. V prípade prekročenia definovaného maximálneho
zaťaženia párovanie závitov zlyhá, aby sa nárazník 2 mohol vnoriť do upevňovacieho prvku 1.
Obzvlášť výhodným spôsobom pôsobí proti procesu vnorenia upínacia sila medzi hriadeľom 5
a upevňovacím prvkom 1, vďaka čomu môže dôjsť k riadenému zničeniu energie nárazu.
[0066] Obr. 5 zobrazuje perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obr. 4. Tu je jasne vidieť,
že teleso nárazníka 3 má na hornej strane záber s nástrojom. Ďalej sú na hornej strane telesa
nárazníka 3 aj na základnej doske upevňovacieho prvku 1 umiestnené značky, aby sa uľahčilo
jemné nastavovanie výšky nárazníka 2.
[0067] Obr. 6 zobrazuje bočný pohľad v reze na druhé výhodné uskutočnenie nárazníkového
prvku podľa vynálezu. Tento ďalší vývoj viac či menej zodpovedá uskutočneniu z obr. 4 a 5.
No v tomto prípade teleso nárazníka 3 a spojovací prvok 4 (hriadeľ 5) pozostáva z jedného
kusa. Preto je aj v tomto uskutočnení hriadeľ 5 vyrobený z mäkkého plastového materiálu. Tým
sa znižujú náklady na nástroj a uľahčuje sa zavedenie hriadeľa 5 do upevňovacieho prvku 1.
Okrem toho sa ešte viac zlepší tlmiaci účinok nárazníkového prvku. Na druhej strane môže byť
v porovnaní s vyššie uvedeným uskutočnením sťažené vedenie hriadeľa 5 v upevňovacom
prvku 1 a aretácia nárazníka 2. Voľba výhodného uskutočnenia v každom prípade (podľa obr.
4 alebo obr. 6) závisí od okrajových podmienok inštalácie a môže sa preto líšiť.

[0068] Obr. 7 nakoniec zobrazuje perspektívny pohľad na nárazníkový prvok z obr. 6. Aby sa
zabránilo opakovaniu, odkazuje sa na uskutočnenia vo vzťahu k obr. 5.

[0069] Čo sa týka ďalších výhodných uskutočnení nárazníkového prvku podľa predloženého

vynálezu, aby sa predišlo opakovaniu, odkazuje sa na všeobecnú časť opisu a pripojené
patentové nároky.

[0070] Nakoniec je potrebné výslovne zdôrazniť, že vyššie opísané príklady uskutočnenia
nárazníkového prvku podľa vynálezu slúžia iba na diskusiu o nárokovanej náuke a
neobmedzujú vynález na príklady uskutočnenia.
Zoznam referenčných značiek
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Patentové nároky

1.
Nárazníkový prvok na použitie ako zarážka pre pohyblivú časť, najmä prednú alebo
zadnú kapotu motorového vozidla, na nosnej časti, najmä na karosérii, s upevňovacím prvkom
(1), ktorý je možné pripevniť k nosnej alebo pohyblivej časti, a s nárazníkom (2), ktorý je
držaný priamo alebo nepriamo upevňovacím prvkom (1), pričom nárazník (2) je vzhľadom na
upevňovací prvok (1) výškovo nastaviteľný, pričom nárazník ( 2) má teleso nárazníka (3)
odvrátené od upevňovacieho prvku (1) a spojovací prvok (4) obrátený k upevňovaciemu prvku
(1), a pričom spojovací prvok (4) zapadá silovým alebo tvarovaným stykom do upevňovacieho
prvku (1), pričom poloha spojovacieho prvku (4) je nastaviteľná a zaaretovateĺná vzhľadom na
upevňovací prvok (1),
vyznačujúci sa tým, že upevňovací prvok (1) má valcovitú bočnú stenu (13), pričom bočná
stena (13) má vonkajší závit a pričom bočná stena (13) je priskrutkovaná k objímke (14), ktorá
má zodpovedajúci vnútorný závit, a pričom je plánovaný poistný krúžok (15), ktorým je možné
zaaretovať’ polohu nárazníka (2) vzhľadom na vonkajší závit bočnej steny (13) podoprením
poistného krúžku (15) smerom nahor proti telesu nárazníka (3) a ktorý pôsobí na objímku (14)
uloženú v spodnej časti nárazníka (2), pričom poistný krúžok (15) upína vnútorný závit objímky
(14) proti vonkajšiemu závitu bočnej steny (13).
2.
Nárazníkový prvok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že nárazník (2) má valcovitú
alebo polygonálnu bočnú stenu.

3.
Nárazníkový prvok podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že nárazník (2) obsahuje
mäkký plastový materiál, predovšetkým termoplastický elastomér alebo gumu.
4.
Nárazníkový prvok podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že nárazník (2) je
vzhľadom na upevňovací prvok (1) posúvateľný a/alebo zaskrutkovateľ’ný a/alebo
vyskrutkovateľ’ný, a v prípade potreby zaaretovateľ’ný.

5.
Nárazníkový prvok podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že prechodová
oblasť medzi nárazníkom (2) a upevňovacím prvkom (1) má jeden alebo viacero vopred
určených miest zlomu (12), po ktorých zničení sa nárazník (2) môže posúvať v smere
upevňovacieho prvku (1).
6.
Nárazníkvý prvok podľa jedného z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že spojovací prvok
(4) je vyrobený z tvrdého plastového materiálu, najmä z polyamidu a/alebo polyoxymetylénu.
7.
Nárazníkový prvok podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že teleso nárazníka (3) a spojovací
prvok (4) sú vytvorené integrálne alebo ako oddelené časti.
8.
Nárazníkový prvok podľa nároku 6 alebo 7, vyznačujúci sa tým, že prechodová oblasť
medzi telesom nárazníka (3) a spojovacím prvkom (4) je vytvorená ako pružinový prvok, najmä
ako membrána (11), a prípadne má vopred určené miesto zlomu (12), po ktorého zničení sa
môže teleso nárazníka (3) pohybovať v smere k upevňovaciemu prvku (1), pričom prechodová
oblasť môže byť navrhnutá tak, aby pôsobila proti pohybu nárazníka (2) alebo telesa nárazníka
(3) po zničení vopred určeného miesta zlomu (12) v smere k upevňovaciemu prvku (1) trecou
silou.

9.
Nárazníkový prvok podľa jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že vnútorný povrch
bočnej steny (13) poskytuje axiálne vedenie pre nárazník (2), ktoré môže na nárazník (2)
pôsobiť trecou a/alebo zvieracou silou.

10.
Nárazníkový prvok podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že poistný krúžok (15) má
vnútorný závit, ktorý zapadá do vonkajšieho závitu objímky (14) nárazníka (2) alebo do
vonkajšieho závitu bočnej steny (13).
11.
Nárazníkový prvok podľa jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že upevňovací
prvok (1) má centrálne umiestnené napínacie zariadenie, najmä sedlo pružiny (6), na uloženie
nárazníka (2) alebo spojovacieho prvku (4) priradeného k nárazníku (2).

12.
Nárazníkový prvok podľa jedného z nárokov 1 až 11, vyznačujúci sa tým, že upevňovací
prvok (1) má na spodnej strane pätku (7), ktorú je možné vložiť do otvoru prijímacej časti,
najmä vo výreze alebo v otvore v plechu, pričom pätka (7) môže mať okrúhly alebo
polygonálny tvar, prípadne výrez a/alebo golier (9) a/alebo osovo rozdelené segmenty (8).
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