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Opis
Vynález sa týka usporiadania uloženia, určeného najmä pre nastavovacie zariadenie sedadla
vozidla, ako aj spôsobu montáže tohto usporiadania uloženia.

Úložné zariadenia s ložiskovým puzdrom, ktoré je usporiadané na spojenie s určitým
konštrukčným dielom a na ktorého vnútornej strane je uložené teleso, sú zo stavu techniky
známe, napríklad zo spisu DE 692 04 827 T2, ako aj zo spisu DE 10 2004 006 051. Ďalej
potom vyplýva zo spisu DE-A-76 26 528 U1 (predvýznaková časť nároku 1) ponaučenie o
spojovacom prvku, ktorý je určený na nasadenie do otvoru v stene, najmä o spojovacom
prvku na vytvorenie kvapalinu vedúceho spoja medzi nádobou s potrubím, so vsuvkou do
potrubia a s prstencovým tesnením, ktoré pozostáva z elastického materiálu a je určené na
zavedenia do otvoru pri vytvorení nalisovaného uloženia, pričom prípojný koniec násuvnej
súčasti, určený na zavedenie do otvoru, je vybavený aspoň jedným golierom, ktorý sa od tohto
konca smerom von rozširuje a na druhej strane je vybavený dorazovou prírubou, pričom
prípojný koniec násuvnej súčasti je dimenzovaný tak, že pri nalisovaní tejto násuvnej súčasti
do tesnenia ohrnie smerom von v dôsledku klinového účinku goliera ako puzdro vytvorený
nástavec tesnenia a uvedie ho do záberu s príslušným okrajom otvoru, a ďalej potom pritlačí
prírubu tesnenia pomocou príruby na prípojnom konci vsuvky na susednú plochu steny.
Montáž týchto úložných zariadení je však pomerne náročná a/alebo je ich axiálne zaistenie
nedostatočné.

Základom vynálezu je úloha poskytnúť k dispozícii určité usporiadanie uloženia na vytvore
nie takého úložného usporiadania, ktoré nevykazuje nevýhody stavu techniky, najmä zlepšuje
axiálne zaistenie tohto úložného usporiadania, ako aj znižuje počet potrebných konštrukčných
dielov, rovnako aj náklady na toto úložné usporiadanie.

Táto úloha je vyriešená usporiadaním uloženia s ložiskovým puzdrom, ktoré je vytvorené na
spojenie s konštrukčným dielom a na ktorého vnútornej strane je uložené teleso, a ktoré je
vybavené spojovacím nákružkom, pričom na tomto nákružku je usporiadaný aspoň jeden
rozperný prostriedok, ktorého prierez sa pri zavedení telesa aspoň miestne zväčší, pričom
tento nákružok má menšiu silu steny ako ložiskové puzdro. Podľa vynálezu je usporiadanie
tohto uloženia vybavené ložiskovým puzdrom, na ktorého vnútornej strane je uložené teleso,
napríklad hriadeľ alebo os. Hriadeľ je výhodne uložený v ložiskovom puzdre otočné.
Vnútorná strana ložiskového puzdra je prispôsobená tvaru telesa, ktoré je v ňom uložené.
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Toto ložiskové puzdro, najmä jeho vonkajšia strana, je usporiadaná na spojenie s určitým
konštrukčným dielom. Spojenie medzi týmto konštrukčným dielom a ložiskovým puzdrom je
výhodne vytvorené tak, že ložiskové puzdro nevykazuje voči konštrukčnému dielu žiadnu
axiálnu vôľu alebo má voči nemu len veľmi malú axiálnu vôľu a/alebo je voči tomuto
konštrukčnému dielu zaistené proti otáčaniu. Uvedený konštrukčný diel môže byť vo vzťahu
k danému objektu, do ktorého je vstavaný, pevný alebo pohyblivý.

Ložiskové puzdro je vybavené spojovacím nákružkom, ktorého prierez sa pri zavedení telesa
do ložiskového puzdra aspoň miestne zväčší. Výhodne je táto deformácia aspoň čiastočne
plastická. Kruhový spojovací nákružok sa rozšíri aspoň čiastočne po obvode.

Zväčšením prierezu spojovacieho nákružku sa ložiskové puzdro spojí s konštrukčným dielom,
ktorý obklopuje. Toto spojenie zaisťuje ložiskové puzdro relatívne voči konštrukčnému dielu,
výhodne proti pootočeniu, a najmä potom výhodne proti posunutiu aspoň v jednom axiálnom
smere.

K zväčšeniu ložiskového puzdra dochádza podľa vynálezu pomocou rozperného prostriedku,
ktorý je výhodne usporiadaný na vnútornej ploche a/alebo na čelnej ploche spojovacieho
nákružku, a výhodne zasahuje do voľného prierezu ložiskového puzdra, resp. nákružku. Pri
zavedení telesa do ložiskového puzdra sa teleso dostane do záberu s rozpernými prostriedka
mi a vytlačí ich smerom von, čím sa prierez spojovacieho nákružku aspoň miestne zväčší.

V dôsledku toho, že spojovací nákružok má menšiu silu steny ako ložiskové puzdro, je
nákružok ľahšie deformovateľný, najmä sa ľahšie dá zväčšiť jeho prierez. Výhodne je
vnútorná plocha spojovacieho nákružku vzhľadom k vnútornej ploche ložiskového puzdra, na
ktorú teleso dolieha, presadená smerom von.

Výhodne u telesa ide o kruhové teleso, najmä výhodne o hriadeľ. Podľa toho je vnútorná
strana ložiskového puzdra výhodne vytvorená ako valcová plocha. Hriadeľ je výhodne
vybavený aspoň jedným výstupkom. Tento výstupok slúži najmä ako doraz n ato , aby
obmedzil axiálnu dĺžku dráhy, o ktorú sa môže hriadeľ do ložiskového puzdra zasunúť. Tento
výstupok môže byť vytvorený napríklad ako rozšírenie a môže byť na hriadeli vytvorený
ubitím, hydraulickým tvárnením alebo iným spôsobom.
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Výhodne je rozperný prostriedok vytvorený v tvare nábehu. Zvlášť výhodne je spojovací
nákružok vybavený niekoľkými rozpernými prostriedkami, ktoré sú celkom zvlášť výhodne
rovnomerne rozmiestnené po jeho obvode. Pritom môže ísť o kompaktný útvar v podobe
nábehu. Tento rozperný prostriedok môže byť však vytvorený aj rebrovaný. Smer sklonu
nábehu je zvolený tak, aby sa nábeh zväčšoval v smere zavedenia telesa. Sklon nábehu
nemusí byť rovnomerný, ale sa môže vo svojom priebehu meniť alebo vykazovať určitý počet
osadení.

Výhodne sa spojovací nákružok pri zavádzaní telesa rozširuje tak, že jeho vonkajšia strana,
odvrátená od telesa, aspoň čiastočne dolieha na prvú stranu konštrukčného dielu.

Výhodne je ložiskové puzdro vybavené výstupkom, ktorý dolieha na druhú stranu
konštrukčného dielu. Ložiskové puzdro sa výhodne zavedie na konštrukčný diel tak ďaleko,
až výstupok ložiskového puzdra doľahne na konštrukčný diel alebo až výstupok doľahne na
konštrukčný diel pri zväčšení spojovacieho nákružku.

V jednej ďalšej výhodnej forme uskutočnenia predloženého vynálezu je koncová oblasť telesa
usporiadaná pre možnosť rozšírenia. Koncová oblasť telesa je podľa vynálezu tou časťou
telesa, ktorá sa nachádza v oblasti spojovacieho nákružku a/alebo vyčnieva cez neho.
Výhodne sa pri rozšírení tejto koncovej oblasti nákružok deformuje. Rozšírenie koncovej
oblasti telesa slúži výhodne na axiálne zaistenie telesa v ložiskovom puzdre.

Usporiadanie uloženia podľa vynálezu je vhodné najmä pre vnútornú výbavu vozidla.
Výhodne je súčasťou sedadla vozidla, najmä jeho výškového prestavenia.

Ďalej bude vynález objasnený na základe obrázkov. Tieto objasnenia platia pre obidva pred
mety vynálezu rovnakou mierou.

Obrázok 1 znázorňuje ložiskové puzdro.
Obrázky 2a - 2c predstavujú usporiadanie uloženia podľa vynálezu a jeho montáž.

Ložiskové puzdro 1, znázornené na obrázku 1, pozostáva z krúžku 2 ložiska s prstencovým
spojovacím nákružkom 3, usporiadaným na ňom koaxiálne, napríklad na ňom vytvarovaným.
Spojovací nákružok 3 je voči krúžku 2 ložiska vytvorený s tenšou stenou, pričom jeho
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radiálna vnútorná plocha 5 je voči radiálnej vnútornej ploche 6 krúžku 2 ložiska výhodne
presadená radiálne smerom von. N a strane krúžku 2 ložiska, ležiacej naproti spojovaciemu
nákružku 3, odstáva výstupok, tu je to golier 4 v podobe krúžku, radiálne smerom von, takže
puzdro 1 ložiska má prierez zhruba v tvare L.

Zo spojovacieho nákružku 3 vyčnievajú rozperné prostriedky 7, 7 'radiálne smerom dovnútra
do voľnej prierezovej plochy puzdra ložiska, a rozprestierajú sa z vnútornej plochy 6 krúžku
2 ložiska až za priemer tohto krúžku 2 ložiska a stúpajú klinovito smerom dovnútra. Nábeh
stúpa so smerom zavedenia telesa, napríklad hriadeľa alebo osi, ktorá sa do puzdra ložiska
zavádza, tu zľava doprava. Rozperný prostriedok 7 je pritom vybavený v prvom príklade
vyhotovenia tvarom kompaktného nábehu, zatiaľ čo rozperný prostriedok ľ

pozostáva z

dvoch kongruentných rebier, ktoré prebiehajú v axiálnom smere. U niekoľkých rebier sú tieto
výhodne rozmiestnené v rovnakých vzdialenostiach od seba. Výhodne je na spojovacom
nákružku usporiadaných niekoľko rozperných prostriedkov 7 a/alebo niekoľko skupín
rozperných prostriedkov 7 '. Pri viacerých ako jednom rozpernom prostriedku 7 alebo pri viac
ako jednej skupine rozperných prostriedkov 7 ' sú tieto zvlášť výhodne usporiadané
rovnomerne po obvode.

Ako je zrejmé z obr. 2a, nasúva sa ložiskové puzdro 2 v smere od spojovacieho nákružku 3
v axiálnom smere (šípka A) do vybrania 8 v plošnom konštrukčnom diele 9, tu v bočnej
traverze 10 sedadla vozidla, tak ďaleko, až golier 4 doľahne na tento plošný konštrukčný diel
9. Následne sa v rovnakom smere zavedie na uloženie určené rúrkové kruhové teleso 11, tu
hriadeľ 12 nastavovača výšky sedadla, do ložiskového puzdra 2, a to tak ďaleko, až
golierovité rozšírenie 13 kruhového telesa 11 doľahne na golier 4 ložiskového puzdra 1.
Pretože vonkajší priemer kruhového telesa 11 v podstate zodpovedá vnútornému priemeru
krúžku 2 ložiska, premiestnia sa rozperné prostriedky 7, vyčnievajúce cez tento priemer,
smerom von a rozovrú pritom rozoprením spojovací nákružok 3, čo je zrejmé z obrázku 2b.
V príklade vyhotovenia predstavuje toto prvé rozovretie zhruba hodnotu 45°. Následne dôjde
výhodne k prídavnému kónickému rozšíreniu koncovej oblasti 14 kruhového telesa 11 až do
spojovacieho nákružku 3, čím sa tento rozpeme rozovrie až po doľahnutí na konštrukčný diel
9, teda do polohy, prebiehajúcej rovnobežne s golierom 4, a axiálne tak zaistí kruhové teleso
11 relatívne voči konštrukčnému dielu 9, avšak pritom umožní jeho otáčanie, čo je možné
vidieť z obrázku 2c.
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Zoznam vzťahových značiek

1

ložiskové puzdro

2

krúžok ložiska

3

spojovací nákružok

4

golier

5

vnútorná plocha (radiálna, väzby)

6

vnútorná plocha (radiálna, krúžku ložiska)

7 ,7 '

rozperný prostriedok

8

vybranie

9

konštrukčný diel

10

bočná traverza

11

teleso, okrúhle teleso

12

hriadeľ

13

výstupok, rozšírenie

14

koncová oblasť telesa 11,12

15

prvá strana konštrukčného dielu 9

16

druhá strana konštrukčného dielu 9
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Patentové nároky

1. Usporiadanie uloženia s ložiskovým puzdrom (1), ktoré je vytvorené na spojenie
s konštrukčným dielom (9) a kde je na jeho vnútornej strane (6) uložené teleso (11, 12), a
ktoré je vybavené spojovacím nákružkom (3), pričom na tomto spojovacom nákružku (3) je
usporiadaný aspoň jeden rozperný prostriedok (7, ľ ) , ktorý jeho prierez pri zavedení telesa
(11, 12) aspoň lokálne zväčší, vyznačujúce sa tým, že spojovací nákružok (3) má menšiu
hrúbku steny ako ložiskové puzdro (1).

2. Usporiadanie uloženia podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že telesom je kruhové teleso
(11), výhodne hriadeľ (12).

3. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
rozperný prostriedok (7, 7') je vytvorený v tvare nábehu.

4. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
obsahuje niekoľko rozperných prostriedkov (7, ľ ) , rozmiestnených výhodne rovnomerne po
spojovacom nákružku (3).

5. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
spojovací nákružok (3) dolieha aspoň čiastočne na prvú stranu (15) konštrukčného dielu (9).

6. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
ložiskové puzdro (1) je vybavené výstupkom (4), ktorý dolieha na druhú stranu (16)
konštrukčného dielu (9).

7. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
koncová oblasť (14) telesa (11, 12) je usporiadaná na rozšírení.

8. Usporiadanie uloženia podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že pri rozšírení koncovej
oblasti (14) sa spojovací nákružok (3) deformuje.

9. Usporiadanie uloženia podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
je súčasťou sedadla motorového vozidla, najmä jeho výškového nastavovača.
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