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[0001]

1

Vynález sa týka polymérneho dielca na povlakovanie polievaním,

spôsobu výroby povlakovaného polymérneho dielca a jeho použitia.
[0002]

Polymérne dielce sú často vybavené povlakom alebo vrstvou farby.

Tým je možné ovplyvniť jednak optický vzhľad ako farbu alebo lesk
polymérneho dielca. Ďalej môže byť polymérny dielec povlakom chránený pred
chemickým a mechanickým poškodením, ako aj pred UV žiarením. Takéto
ochranné povlaky sú hlavne potrebné pre polymérne dielce, ktoré sú vystavené
silným namáhaniam vplyvmi okolitého prostredia a súčasne musia vyhovovať
vysokým požiadavkám na kvalitu ako je akosť povrchu a transparentnosť. To
platí napríklad pre polymérne zasklievacie dielce pre vozidlá.
[0003]

Bežný spôsob povlakovania polymérnych dielcov vo veľkých počtoch

kusov je polievanie. Pritom na dielec od hornej hrany dopadá povlakový roztok,
napríklad z jednej alebo viacerých pevne osadených polievacích dýz, clony
farby alebo laku alebo pohyblivého polievacieho ramena robota. Stekajúci
povlakový roztok zmáča pritom spracovávaný dielec. Spôsoby povlakovania
polievaním sú napríklad známe z GB 1 097 461 A, GB 1 201 292 A, GB 2 123
841 a WO 2008/134768 A l.
[0004]

Nevýhoda povlakovania polievaním vyplýva z tokovej dynamiky

povlakovacieho roztoku v nátokovej oblasti a nadväzujúcich oblastiach dielca.
Sú často pozorované poruchy rozlivu povlaku, ktoré sa často prejavujú
nedostatočnou hrúbkou vrstvy, slzami povlaku stekaním, tvorbou záclon alebo
javmi pílovitých zubov.
[0005]

Úlohou vynálezu je priniesť polymérny dielec, u ktorého sa predíde

poruchám rozlivu v nátokovej oblasti pri povlakovaní polievaním. Ďalšou úlohou
vynálezu je priniesť spôsob výroby povlakovaného polymérneho dielca, u
ktorého sa predíde poruchám rozlivu v nátokovej oblasti dielca.
[0006]

Úloha vynálezu je vyriešená podľa vynálezu polymérnym dielcom,

aspoň obsahujúcim hornú hlavnú plochu, dolnú hlavnú plochu, deliacu plochu
vstrekovacích nástrojov a plochu nátokového okraja, pričom plocha nátokového
okraja je vytvorená v oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a
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dolnou hlavnou plochou ako rovinná plocha s uhlom k deliacej ploche
vstrekovacích nástrojov 20° až 70° a pritom sa môže o hodnotu 0,0 mm až 0,5
mm odchyľovať od rovinnej plochy.
[0007]

Horná hlavná plocha polymérneho dielca je určená na to, aby bola

polievaním opatrovaná povlakom. Zvláštne oblasti

použitia pre hotový

polymérny dielec, ako napríklad použitie ako zasklenia strechy, zadnej časti a
bočných okien motorových vozidiel, môžu vyžadovať, aby bol polymérny dielec
povlakovaný prídavné tiež na dolnej hlavnej ploche.
[0008]

Na povlakovanie polievaním podľa vynálezu sa hodia najmä tabuľovité

alebo doskovité polymérne dielce, napríklad plastové tabule alebo plastové
kryty.
[0009]

Ako plocha nátokového okraja je v zmysle vynálezu označená tá

okrajová plocha, ktorá je určená na to, aby bola pri povlakovaní polymérneho
dielca podľa vynálezu obrátená smerom hore. Polymérny dielec je pritom
uložený v uhle 25° až 85° k vodorovnému smeru, pričom dolná hlavná plocha je
obrátená smerom k podlahe. Polymérny predmet je od plochy nátokového
okraja polievaný povlakovým roztokom. Odparením rozpúšťadla z povlakového
roztoku je horná hlavná plocha opatrovaná povlakom.
[0010]

Podľa stavu techniky sú hranové plochy polymérneho dielca vytvorené

zaoblené. Hranové plochy môžu napríklad vytvárať v priereze kruhový oblúk,
ktorého priemer zodpovedá hrúbke polymérneho dielca. Môžu sa však tiež
vyskytovať zložitejšie zaoblenia hrán, pričom polomer zakrivenia je závislý na
vzdialenosti od hlavných plôch polymérneho dielca. Podľa stavu techniky sa
však nevyskytujú žiadne prudké zmeny zakrivenia vo forme "ostrých"
prechodov vnútri hranových plôch.
[0011]

Prekvapivo sa ukázalo, že vytvorenie plochy nátokového okraja podľa

vynálezu vedie k zreteľne zlepšenému rozlivu povlaku na hornej hlavnej ploche
polymérneho dielca. Oblasťou plochy nátokového okraja medzi deliacou
plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou, ktorá môže byť v
porovnaní so známym stavom techniky vytvorená ako úkos, je povlakový roztok
zosilnené vedený cez plochu nátokového okraja smerom k dolnej hlavnej
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ploche. Povlakový roztok tak nemôže tiecť vo zvýšenej miere na hornú hlavnú
plochu. Poruchy rozlivu povlaku, napríklad slzy povlaku, môžu byť prekvapivo
redukované alebo dokonca je im možné celkom predísť.
[0012]

Polymérny dielec je podľa vynálezu výhodne vyrábaný jedno alebo

viaczložkovým vstrekovaním alebo jedno alebo viaczložkovým vstrekovaním s
razením, obzvlášť výhodne v kombinácii s technológiou otočnej dosky. Pritom
sú horný a dolný vstrekovací nástroj vedené k sebe do zavretej polohy. Oboma
vstrekovacími nástrojmi je vytvorená dutina. Do dutiny je vstrekovaný roztavený
polymérny materiál. Po vytvrdení polymérneho materiálu môže byť odobraný
polymérny dielec zo vstrekovacích nástrojov. Vo výhodnom uskutočnení je pred
odobratím polymérneho dielca v prídavnom kroku na dielec striekaná ďalšia,
väčšinou tmavo sfarbená nepriehľadná zložka. Tvar polymérneho výrobku
zodpovedá tvaru dutiny vytvorenej vstrekovacími nástrojmi.
[0013]

Pojem vstrekovací nástroj zahŕňa v zmysle vynálezu tiež nástroje na

vstrekovanie s razením a iné zvláštne spôsoby vstrekovania.
[0014]

Polymérny dielec môže byť rovinný alebo ľahko alebo silno zahnutý v

jednom alebo viacerých smeroch priestoru.
[0015]

Horná hlavná plocha je výhodne vytvorená hladká. Pod pojmom

hladká sa pritom rozumie plocha, ktorá má priestorovo obmedzené vyvýšenia
a/alebo zahĺbenia. Dolná hlavná plocha môže byť tiež vytvorená ako hladká, ale
môže mať tiež zložený tvar. Napríklad môžu byť v oblasti dolnej hlavnej plochy
vytvorené vstrekovaním tvarové prvky, ktoré slúžia k upevneniu alebo
polohovaniu polymérneho dielca na mieste jeho použitia, napríklad ako
nepriehľadná časť polymérneho dielca. Dolná hlavná plocha obsahuje výhodne
aspoň jednu hladkú oblasť, ktorá nadväzuje na plochu nátokového okraja.
Hladká horná hlavná plocha a hladká oblasť dolnej hlavnej plochy sú výhodne
vzájomne rovnobežne vytvorené. Vzdialenosť medzi hladkou hornou hlavnou
plochou a hladkou oblasťou dolnej hlavnej plochy nadväzne na plochu
nátokového okraja je v zmysle vynálezu označená ako hrúbka d polymérneho
dielca nadväzne na plochu nátokového okraja.
[0016]
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hraničnou líniou medzi oboma vstrekovacími nástrojmi, je v zmysle vynálezu
označená ako deliaca plocha vstrekovacích

nástrojov.

Deliaca plocha

vstrekovacích nástrojov je výhodne rovnobežná s hornou hlavnou plochou
polymérneho dielca. Keď je horná hlavná plocha vytvorená ako vyklenutá, je
tiež

deliaca

plocha

vstrekovacích

nástrojov

vytvorená

ako

prehnutá.

Vzdialenosť deliacej plochy vstrekovacích nástrojov od hornej hlavnej plochy je
výhodne 20 % až 80 %, obzvlášť výhodne 33 % až 67 % hrúbky d polymérneho
dielca nadväzne na plochu nátokového okraja. Tak sú dosiahnuté zvlášť dobré
výsledky pokiaľ ide o priebeh povlakovania.
[0017]

Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je oblasť plochy nátokového

okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou
plochou vytvorená ako rovinná plocha. Uhol medzi rovinnou plochou a deliacou
plochou vstrekovacích nástrojov je výhodne od 20° do 70°. V prípade zahnutej
deliacej plochy vstrekovacích nástrojov musí byť k určeniu uhla použitá plocha,
ktorá je dotyková k deliacej ploche vstrekovacieho nástroja na priesečnici medzi
deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a plochou nátokového okraja.
[0018]

Uhol medzi rovinnou plochou a deliacou plochou vstrekovacích

nástrojov je výhodne od 30° do 60°, obzvlášť výhodne 35° až 55°. Tak sú
dosiahnuté zvlášť dobré výsledky pokiaľ ide o rozliv povlaku na hornej hlavnej
ploche.
[0019]

Oblasť

vstrekovacích

plochy

nátokového

nástrojov a dolnou

okraja

hlavnou

medzi
plochou

deliacou

plochou

sa však môže v

alternatívnom výhodnom uskutočnení vynálezu tiež ľahko odchyľovať od
ideálnej rovinnej plochy a byť vytvorená ľahko zakrivená. Plocha nátokového
okraja je pritom výhodne vytvorená konvexne. Konvexne znamená, že smer
zakrivenia plochy nátokového okraja je orientovaný k polymérnemu dielcu.
Oblasť plochy nátokového okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích
nástrojov a dolnou hlavnou plochou je tiež vyklenutá smerom von. Na oblasť
plochy nátokového okraja však môže byť ale podľa vynálezu prispôsobená
rovinná plocha s uhlom k deliacej ploche vstrekovacích nástrojov 20° až 70°,
výhodne 30° až 60°, obzvlášť výhodne 35° až 55°, takže každý bod na ploche
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nátokového okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou
hlavnou plochou má zvislú vzdialenosť nanajvýš 0,5 mm k prispôsobenej
rovinnej ploche. Oblasť plochy nátokového okraja medzi deliacou plochou
vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou sa potom odchyľuje v zmysle
vynálezu o 0,0 až 0,5 mm od prispôsobenej rovinnej plochy. To znamená, že
maximálna vzdialenosť plochy nátokového okraja v oblasti medzi deliacou
plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou k prispôsobenej
rovinnej ploche je od 0,0 mm do 0,5 mm. Oblasť plochy nátokového okraja
medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou sa
výhodne odchyľuje o 0,0 mm až 0,3 mm, obzvlášť výhodne o 0,0 mm až 0,2
mm od prispôsobenej rovinnej plochy. Tak sú dosiahnuté obzvlášť dobré
výsledky pokiaľ ide o rozliv povlaku. Maximálna vzdialenosť medzi plochou
nátokového okraja v oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a
dolnou hlavnou plochou k prispôsobenej rovinnej ploche je výhodne uložená v
strede oblasti plochy nátokového okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích
nástrojov a dolnou hlavnou plochou.
[0020]

Polymérny dielec podľa vynálezu má aspoň hornú hlavnú plochu,

dolnú hlavnú plochu, deliacu plochu vstrekovacích nástrojov a plochu
nátokového okraja, pričom plocha nátokového okraja sa v oblasti medzi
deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou odchyľuje o
hodnotu od 0,0 mm do 0,5 mm od rovinnej plochy s uhlom k deliacej ploche
vstrekovacích nástrojov od 20° do 70°. Keď je odchýlka 0,0 mm, je plocha
nátokového okraja v oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a
dolnou hlavnou plochou vytvorená ako rovinná plocha, pričom uhol rovinnej
plochy voči deliacej ploche vstrekovacieho nástroja je od 20° do 70°. Oblasť
nátokového okraja medzi deliacou plochou vstrekovacieho nástroja a dolnou
hlavnou plochou sa môže však tiež ľahko odchyľovať od ideálnej rovinnej
plochy a byť vytvorená ako ľahko zakrivená. Odchýlka podľa vynálezu od
prispôsobenej

rovinnej

plochy,

ktorá

má

uhol

voči

deliacej

ploche

vstrekovacieho nástroja 20° až 70°, je menšia alebo rovná 0,5 mm, výhodne
menšia alebo rovná 0,3 mm a obzvlášť výhodne menšia alebo rovná 0,2 mm.
Každý bod na ploche nátokového okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích
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nástrojov a dolnou hlavnou plochou má teda zvislú vzdialenosť nanajvýš 0,5
mm k prispôsobenej rovinnej ploche.
[0021]

V

prechodovej oblasti

k dolnej

hlavnej

ploche

môže plocha

nátokového okraja obsahovať výrobne podmienené zakrivenie. Prechodová
oblasť sa rozprestiera výhodne nanajvýš po 10 %, výhodne nanajvýš 5 %
hrúbky d polymérneho dielca nadväzne na plochu nátokového okraja. Znak
plochy nátokového okraja podľa vynálezu platí za splnený tiež v prítomnosti
takého zakrivenia. Keď je oblasť plochy nátokového okraja medzi deliacou
plochou nástrojov a dolnou hlavnou plochou podľa vynálezu vytvorená ľahko
zakrivená, je treba také zakrivenie pri prispôsobovaní rovinnej plochy na
posúdenie znakov podľa vynálezu vybrať.
[0022]

Ďalšie okrajové plochy polymérneho dielca vedľa plochy nátokového

okraja môžu byť vytvorené ako plocha nátokového okraja. Môžu však byť
vytvorené tiež bežným spôsobom.
[0023]

Oblasť

plochy

nátokového

okraja

medzi

deliacou

plochou

vstrekovacích nástrojov a hornou hlavnou plochou je vytvorená ako konvexne
zakrivená. Pritom môže byť použitý jednotný polomer zakrivenia, ale polomer
zakrivenia sa tiež môže meniť s rastúcou vzdialenosťou od hornej hlavnej
plochy. V oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a hornou
hlavnou plochou je plocha nátokového okraja vytvorená podľa vynálezu. Hlavne
je plocha nátokového okraja v oblasti medzi hornou hlavnou plochou a deliacou
plochou vstrekovacích nástrojov zreteľne silnejšie zakrivená než v oblasti medzi
deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou.
[0024]

Vytvorenie podľa vynálezu oblasti plochy nátokového okraja medzi

deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou sa výhodne
uskutočňuje pri vstrekovaní resp. vstrekovaní s razením polymérneho dielca. To
sa môže napríklad dosiahnuť vytvorením vstrekovacieho nástroja. Je však
možné tiež najprv zhotoviť polymérny dielec s bežným vytvorením okraja
vstrekovaním alebo vstrekovaním s razením a plochu nátokového okraja potom
upraviť podľa vynálezu, napríklad frézovaním, brúsením, pilovaním alebo
rezaním.
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[0025]

Hrúbka d polymérneho dielca nadväzne na plochu nátokového okraja

je výhodne od 1 mm do 10 mm, obzvlášť výhodne od 2 mm do 7 mm. To je
obzvlášť výhodné vzhľadom na pevnosť a spracovanie polymérneho dielca.
Plocha hornej hlavnej plochy je výhodne od 0,05 m2do 1,7 m2
[0026]

Polymérny

dielec

obsahuje

výhodne

aspoň

polyetylén

(PE),

polykarbonát (PC), polypropylén (PP), polystyrén, polybutadién, polynitril,
polyester,

polyuretány,

polymetylmetakryláty,

polyamidy,

polyetyléntereftalát,

akrylonitril

(SAN),

polyakryláty,

akrylonitril-butadién-styrén

akrylester-styrén-akrylonitril,

polyestery,

(ABS),

styrén-

akrylonitril-butadién-styrén-

polykarbonát (ABS/PC) a/alebo ich kopolyméry alebo zmesi. Polymérny dielec
obsahuje obzvlášť výhodne polykarbonáty (PC), polyetyléntereftalát (PET)
a/alebo polymetylmetakrylát (PMMA). To je obzvlášť výhodné vzhľadom na
spracovanie,

pevnosť,

odolnosť

proti

opotrebeniu

a chemickú

stálosť

polymérneho dielca.
[0027]

Nepriehľadná zložka polymérneho dielca obsahuje ďalej výhodne

aspoň jedno farbivo. Farbivom je dosiahnutá nepriehľadnosť zložky. Farbivo
môže obsahovať anorganické a/alebo organické farbivá a/alebo pigmenty.
Farbivo môže byť pestré alebo nepestré. Vhodné farbivá sú známe odborníkovi
a môžu byť napríklad vyhľadané v Colour Index spoločnosti British Society of
Dyers and Colourists a American Association of Textile Chemists and Colorists.
Výhodne sa ako farbivo použije čierny pigment, napríklad pigmentové sadze
(carbon black), anilínová čierna, kostná čierna, čierny oxid železitý a/alebo
grafit. Tak sa dosiahne čierna nepriehľadná zložka.
[0028]

Vo výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje plocha nátokového

okraja oblasť privrátenú k dolnej hlavnej ploche s dĺžkou 0,005 mm až 0,1 mm,
výhodne 0,01 mm až 0,05 mm, ktorá prebieha pozdĺž deliacej plochy
vstrekovacích nástrojov.

Kombináciou oblasti

plochy nátokového okraja

vytvorenej podľa vynálezu a dolnej hlavnej plochy prebiehajúcej pozdĺž deliacej
plochy vstrekovacích nástrojov je časť povlakového roztoku zvlášť účinne
navádzaná cez plochu nátokového okraja smerom k dolnej hlavnej ploche. To
je obzvlášť výhodné s ohľadom na zabránenie poruchám rozlivu povlaku.
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[0029]

Úloha vynálezu je ďalej vyriešená podľa vynálezu polymérny m

dielcom, obsahujúcim aspoň hornú hlavnú plochu, dolnú hlavnú plochu, deliacu
plochu vstrekovacích nástrojov a plochu nátokového okraja, pričom oblasť
plochy nátokového okraja privrátená k dolnej hlavnej ploche prebieha s dĺžkou
0,005 mm až 0,1 mm pozdĺž deliacej plochy vstrekovacích nástrojov.
[0030]

Prekvapivo sa ukázalo, že vytvorenie plochy nátokového okraja podľa

vynálezu vedie k zreteľne zlepšenému rozlivu na hornej hlavnej ploche
polymérneho dielca. V dôsledku oblasti prebiehajúcej pozdĺž deliacej plochy
vstrekovacích nástrojov má plocha nátokového okraja v porovnaní so stavom
techniky presadenie. V dôsledku tohto presadenia je povlakový roztok zosilnené
vedený cez plochu nátokového okraja smerom k dolnej hlavnej ploche.
Povlakový roztok tak nemôže vo zvýšenej miere tiecť na hornú hlavnú plochu.
Poruchy rozlivu povlaku tak môžu byť prekvapivo redukované alebo je možné
dokonca celkom im predísť.
[0031]

Oblasť plochy nátokového okraja, ktorá prebieha pozdĺž deliacej

plochy vstrekovacích nástrojov, má výhodne dĺžku 0,01 mm až 0,05 mm. Tak
sú dosiahnuté obzvlášť dobré výsledky pokiaľ ide o rozliv povlaku na hornej
hlavnej ploche polymérneho dielca.
[0032]

Ďalšie hranové plochy polymérneho dielca vedľa plochy nátokového

okraja môžu byť vytvorené ako plocha nátokového okraja. Môžu byť však tiež
vytvorené bežným spôsobom.
[0033]

Oblasť

plochy

nátokového

okraja

medzi

deliacou

plochou

vstrekovacích nástrojov a hornou hlavnou plochou je vytvorená konvexne
zakrivená. Môže byť pritom použitý jednotný polomer zakrivenia, ale polomer
zakrivenia sa tiež môže meniť s rastúcou vzdialenosťou od hornej hlavnej
plochy. V oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a hornou
hlavnou plochou je vytvorená plocha nátokového okraja podľa stavu techniky.
[0034]

Oblasť

plochy

nátokového

okraja

medzi

deliacou

plochou

vstrekovacieho nástroja a dolnou hlavnou plochou môže byť tiež vytvorená ako
konvexne zakrivená. Môže sa pritom jednať o jednotný polomer zakrivenia, ale
polomer zakrivenia sa môže tiež so vzrastajúcou vzdialenosťou od dolnej
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hlavnej plochy meniť. V oblasti medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov
a dolnou hlavnou plochou môže byť plocha nátokového okraja tiež vytvorená
podľa stavu techniky.
[0035]

Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je oblasť plochy nátokového

okraja medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou
plochou vytvorená ako rovinná plocha s uhlom k deliacej ploche vstrekovacích
nástrojov 20° do 70°, výhodne od 30° do 60°, obzvlášť výhodne 35° až 55°.
Pritom sa môže oblasť plochy nátokového okraja medzi deliacou plochou
vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou odchyľovať o 0,0 až 0,5 mm,
výhodne 0,0 až 0,3 mm, obzvlášť výhodne o 0,0 mm až 0,2 mm od rovinnej
plochy. Kombináciou oblasti plochy nátokového okraja podľa vynálezu pozdĺž
deliacej plochy vstrekovacích nástrojov s oblasťou plochy nátokového okraja
medzi deliacou plochou vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou,
ktorá je vytvorená ako rovinná alebo len ľahko zakrivená, je časť povlakového
roztoku zvlášť účinne vedená cez plochu nátokového okraja smerom k dolnej
hlavnej ploche. To je obzvlášť výhodné s ohľadom na predídenie poruchám
rozlivu povlaku.
[0036]

Oblasť plochy nátokového okraja prebiehajúca pozdĺž deliacej plochy

vstrekovacích nástrojov podľa vynálezu môže byť výhodne vytváraná pri
vstrekovaní alebo vstrekovaní s razením polymérneho dielca. Toho môže byť
dosahované napríklad tvarom vstrekovacieho nástroja.
[0037]

Oblasť plochy nátokového okraja prebiehajúca pozdĺž deliacej plochy

vstrekovacích

nástrojov

môže

byť

alternatívne

zavádzaná

do

plochy

nátokového okraja presadeným vedením horného a dolného vstrekovacieho
nástroja proti sebe. V tomto prípade je do hranovej plochy protiľahlej voči
ploche nátokového okraja vytvárané protisměrné presadenie.
[0038]

Oblasť plochy nátokového okraja prebiehajúca pozdĺž deliacej plochy

vstrekovacích nástrojov môže byť alternatívne vytváraná do plochy nátokového
okraja

odlišným

temperovaním

oboch

vstrekovacích

nástrojov.

Oba

vstrekovacie nástroje sú pritom konštruované tak, že nie je vytvárané žiadne
presadenie v ploche nátokového okraja polymérneho dielca, keď majú rovnakú
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teplotu. Odlišné temperovanie vedie k rozdielnemu tepelnému rozťahovaniu
oboch vstrekovacích nástrojov. Z toho vyplýva presadenie podľa vynálezu
pozdĺž deliacej plochy vstrekovacích nástrojov.
[0039]

Môže byť ale tiež najprv vstrekovaný alebo vstrekovaný s razením

polymérny dielec s bežným tvarom okraja a plocha nátokového okraja je po tom
přetvařovaná podľa vynálezu, napríklad frézovaním, brúsením, pilovaním alebo
rezaním.
[0040]

Úloha vynálezu je ďalej vyriešená spôsobom výroby polymérneho

dielca vybaveného povlakom, pričom sa aspoň:
a) pripraví polymérny dielec podľa vynálezu,
b) polymérny dielec sa uloží s plochou nátokového okraja v uhle k
vodorovnej rovine 25° až 85°, pričom dolná hlavná plocha je privrátená k
podlahe, a
c) polymérny dielec je polievaný od plochy nátokového okraja povlakovým
roztokom.
[0041]
pripraví

Polymérny dielec podľa vynálezu sa v spôsobovom kroku (a) výhodne
jednozložkovým

alebo

viaczložkovým

vstrekovaním

alebo

jednozložkovým alebo viaczložkovým vstrekovaním s razením.
[0042]

V povlakovom roztoku je prítomný materiál, ktorý má tvoriť povlak na

polymérnom dielci, v kvapaline označenej ako rozpúšťadlo. Pojem povlakový
roztok v zmysle vynálezu nie je obmedzený na roztoky v užšom slova zmysle,
ale zahŕňa tiež napríklad disperzie, suspenzie a emulzie.
[0043]

Povlakový roztok dopadá aspoň na plochu nátokového okraja.

Povlakový roztok môže okrem toho tiež dopadať na oblasť hornej hlavnej
plochy, ktorá nadväzuje na plochu nátokového okraja.
[0044]

Povlakový roztok tečie vďaka gravitácii od plochy nátokového okraja

cez polymérny dielec až k protiľahlému okraju. V dôsledku odparenia
rozpúšťadla povlakového roztoku je horná hlavná plocha polymérneho dielca
vybavená povlakom.
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[0045]

Plochou nátokového okraja polymérneho dielca vytvorenou podľa

vynálezu vedie povlakovanie polievaním k zreteľne zlepšenému rozlivu povlaku
v porovnaní s polievaním bežných polymérnych dielcov. Vytvorenie plochy
nátokového okraja podľa vynálezu má za následok, že povlakový roztok je
zosilnené vedený cez plochu nátokového okraja smerom k dolnej hlavnej
ploche. Povlakový roztok tak nemôže vo zväčšenej miere tiecť na hornú hlavnú
plochu. Poruchy rozlivu povlaku sa tak prekvapivo dajú redukovať alebo sa im
dá dokonca celkom predísť. Toje veľká výhoda spôsobu podľa vynálezu.
[0046]

V závislosti od veľkosti a geometrického tvaru povlakovaného dielca

môže napríklad povlakový roztok tiecť z clony farby a/alebo z viac vedľa seba
ležiacich dýz na spracovávaný dielec. Povlakový roztok môže byť alternatívne
ukladaný na dielec z pohyblivého dýzového ramena. To je potrebné hlavne
vtedy,

keď

účel

použitia

dielca

vyžaduje

prídavné

povlakovanie

spracovávaného dielca na dolnej hlavnej ploche.
[0047]

Polymérny dielec je výhodne ukladaný v uhle 35° až 70° a obzvlášť

výhodne 40° až 60° k vodorovnej rovine. Na uloženie polymérového dielca v
definovanom uhle k vodorovnej rovine je polymérny dielec výhodne uložený do
držiaku. Držiak obsahuje výhodne kovy a/alebo zliatiny, obzvlášť výhodne
železo, hliník, chróm, vanád, nikel, molybdén, mangán alebo polyméry ako
polyetylén,

polypropylén,

polystyrén,

polyuretány,

polykarbonáty,

polymetylmetakryláty, polyakryláty, polyestery, polyamidy a/alebo ich zmesi
alebo kopolyméry.
[0048]

Rozpúšťadlo povlakového roztoku obsahuje výhodne aspoň vodu,

alkoholy a/alebo ketóny, obzvlášť výhodne metanol, 2-propanol, n-butanol, 1metoxy-2-propanol, 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón a/alebo ich zmesi alebo
deriváty. Rozpúšťadlo obsahuje ďalej výhodne 4-metyl-2-pentanón (MIBK)
a/alebo ich deriváty.
[0049]

Spôsobom podľa vynálezu je výhodne na polymérny dielec nanášaný

ochranný povlak,

ktorý polymérny dielec chráni

pred mechanickým a

chemickým poškodením ako aj UV-žiarením. Výhodne sú používané tepelne sa
vytvrdzujúce alebo ultrafialovým žiarením sa vytvrdzujúce lakové systémy na
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báze polysiloxánov, polyakrylátov, polymetakrylátov a/alebo polyuretánov.
Ochranný povlak má výhodne hrúbku vrstvy od 1 pm do 50 pm, obzvlášť
výhodne od 2 pm do 25 pm. To je obzvlášť výhodné s ohľadom na ochranný
účinok povlaku.
[0050]

Povlak môže okrem farbiacich zlúčenín a pigmentov tiež obsahovať

blokátory UV žiarenia, konzervačné látky, ako aj zlúčeniny na zvýšenie
odolnosti proti poškrabaniu, napríklad nanočastice.
[0051]

Ochranný povlak je po nanesení výhodne vytvrdený teplotou a/alebo

zavádzaním UV žiarenia.
[0052]

Ako ochranný povlak sú vhodné výrobky napríklad AS4000, AS4700,

varianty PHC587 alebo UVHC3000 poskytované firmou Momentive.
[0053]

Opakovaným

polievaním

polymérneho

dielca

môže

byť

tiež

ukladaných viac rovnakých alebo rôznych vrstiev. Polymérny dielec je medzi
nanášaním rôznych vrstiev výhodne sušený.
[0054]

Pred ochranným povlakom je výhodne na polymérny dielec nanášaná

látka sprostredkujúca adhéziu. Látka sprostredkujúca adhéziu môže napríklad
obsahovať akryláty a mať hrúbku vrstvy 0,4 pm až 5 p m. Ochranný povlak
môže napríklad obsahovať polysiloxány a mať hrúbku vrstvy od 1 pm do 15 pm.
[0055]

Spôsob podľa vynálezu môže ďalej zahŕňať ďalšie spôsobové kroky,

napríklad

miestne

zahrievanie

polymérneho

dielca

pred

nanášaním

povlakového roztoku, výhodne na oblasť hornej hlavnej plochy ležiacej vedľa
plochy nátokového okraja alebo pôsobením na povlakový roztok vzduchovým
prúdom, výhodne na oblasť hornej hlavnej plochy ležiacej vedľa plochy
nátokového

okraja.

Takéto

opatrenia zvyšujú

odparovanie

rozpúšťadla

nachádzajúceho sa v povlakovom roztoku a zvyšujú viskozitu povlakového
roztoku. Zvýšená viskozita spomaľuje stekanie povlakového roztoku a
vyrovnáva hrúbku vrstvy povlaku v blízkosti nátokového okraja na hrúbku vrstvy
povlaku v blízkosti protiľahlej hrany. To je obzvlášť výhodné s ohľadom na
rovnomernú hrúbku vrstvy povlaku.
[0056]
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tabuľovitého dielca alebo ako plastový kryt dopravných prostriedkov na dopravu
po zemi, vo vzduchu alebo na vode, zasklievací dielec zadnej strany, čelný
zasklievací dielec, bočný zasklievací dielec, strešný zasklievací dielec, kryt
svetla, ozdobná lišta a/alebo vozidlová strecha osobných áut, nákladných áut,
autobusov, električiek, vozidiel podzemnej dráhy, vlakov a motoriek. Polymérny
dielec môže tiež byť použitý vo funkčných a/alebo dekoratívnych jednotlivých
dieloch alebo ako vstavaná časť v nábytku a prístrojoch.
[0057]

Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresov a príkladov

uskutočnení. Výkresy sú schematické znázornenia a nie sú v meradle. Výkresy
nijako neobmedzujú vynález. Na výkresoch znázorňujú:
obr. 1 priečny rez polymérnym dielcom podľa stavu techniky,
obr. 2 priečny rez prvým vyhotovením polymérneho dielca podľa vynálezu,
obr. 3 priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca podľavynálezu,
obr. 4 priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca podľavynálezu,
obr. 5 priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca podľavynálezu,
obr. 6 priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca podľavynálezu,
obr. 7 priečny rez polymérnym dielcom podľa vynálezu počas povlakovania
polievaním a
obr. 8 detailný vývojový diagram spôsobu výroby polymérneho dielca s
povlakom podľa vynálezu.
[0058]

Obr. 1 znázorňuje priečny rez polymérnym dielcom (I), zhotoveným

vstrekovaním, podľa stavu techniky, v oblasti plochy 4 nátokového okraja.
Polymérny dielec (I) je strešný zasklievací dielec motorového vozidla.
Polymérny dielec (I) má dĺžku 1 m a šírku 1 m. Polymérny dielec (I) obsahuje
polykarbonát (PC). Polymérny dielec (I) má hornú hlavnú plochu 1, dolnú
hlavnú plochu 2, deliacu plochu 3 vstrekovacích nástrojov a plochu 4
nátokového okraja. Horná hlavná plocha 1 a dolná hlavná plocha 2 sú
vytvorené ako rovinné a vzájomne rovnobežné. Hrúbka d polymérneho dielca
(I) nadväzne na plochu 4 nátokového okraja 4 je 5 mm.
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[0059]

Deliaca plocha 3 vstrekovacích nástrojov je plocha, ktorá je pri

vstrekovaní polymérneho dielca obomknutá hraničnou líniou medzi oboma
vstrekovacími nástrojmi. Deliaca plocha 3 vstrekovacích nástrojov je uložená
rovnobežne s hlavnými plochami

1, 2. Vzdialenosť deliacej plochy 3

vstrekovacích nástrojov od hornej hlavnej plochy 1 je 3,2 mm a tým 64 %
hrúbky d polymérneho dielca (I).
[0060]

Horná hlavná plocha 1 je určená ako vonkajšia plocha strešného

dielca. Je preto vystavená zvláštnym mechanickým a chemickým zaťaženiam,
ako aj UV žiareniu. Horná hlavná plocha 1 musí preto byť vybavená ochranným
povlakom.
[0061]

Plocha 4 nátokového okraja je určená na to, aby počas povlakovania

polymérneho dielca (I) polievaním bola obrátená smerom hore. Polymérny
dielec (I) je pritom uložený v uhle 25° až 85° k vodorovnému smeru 9, pričom
dolná hlavná plocha 2 je privrátená ku dnu. Polymérny dielec (I) je polievaný od
plochy 4 nátokového okraja povlakovým roztokom 8. Odparením rozpúšťadla
povlakového roztoku 8 je horná hlavná plocha 1 vybavená povlakom.
[0062]

Plocha 4 nátokového okraja je vytvorená zaoblená. Prierez plochy 4

nátokového okraja tvorí konvexnú krivku s konštantným polomerom zakrivenia.
Ako oblasť plochy 4 nátokového okraja medzi hornou hlavnou plochou 1 a
deliacou plochou 3 vstrekovacích nástrojov, tak aj oblasť plochy 4 nátokového
okraja medzi deliacou plochou 3 vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou
plochou 2 sa zreteľne odchyľujú od rovinnej plochy.
[0063]

Pri vytváraní povlaku polievaním polymérneho dielca (I) podľa stavu

techniky sú často pozorované poruchy rozlivu povlaku v oblasti hornej hlavnej
plochy 1 nadväzujúcej na plochu nátokového okraja, ktoré sa najmä prejavujú
ako takzvané slzy.
[0064]

Obr. 2 znázorňuje priečny rez vyhotovením polymérneho dielca (I)

podľa vynálezu v oblasti plochy 4 nátokového okraja. Oblasť plochy 4
nátokového okraja medzi hornou hlavnou plochou 1 a deliacou plochou 3
vstrekovacích nástrojov je podľa stavu techniky vytvorená ako konvexne
zakrivená. Oblasť 5 plochy 4 nátokového okraja medzi deliacou plochou 3
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vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou 2 je vytvorená ako rovinná
plocha. Uhol a medzi oblasťou 5 plochy 4 nátokového okraja a deliacou plochou
3 vstrekovacích nástrojov je 45°. Oblasť 5 plochy 4 nátokového okraja môže byť
v porovnaní s uskutočnením podľa stavu techniky na obrázku 1 vytvorená ako
úkos.
[0065]

Oblasťou 5 plochy 4 nátokového okraja je pri polievaní povlakový

roztok 8 v zosilnenej miere vedený cez plochu 4 nátokového okraja smerom k
dolnej hlavnej ploche 2. Povlakový roztok 8 tak nemôže tiecť vo zvýšenej miere
na hornú hlavnú plochu 1. Poruchy rozlivu, napríklad slzy, tak môžu byť
prekvapivo redukované alebo sa im môže dokonca celkom predísť.
[0066]

Obr. 3 znázorňuje priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca

(I) podľa vynálezu v oblasti plochy 4 nátokového okraja. Oblasť 5 plochy 4
nátokového okraja je vytvorená ako rovinná plocha. V prechodovej oblasti k
dolnej hlavnej ploche 2 obsahuje plocha 4 nátokového okraja výrobne
podmienené zakrivenie. Znak plochy 4 nátokového okraja podľa vynálezu, v
tomto prípade vytvorenie oblasti 5 ako rovinnej plochy, platí tiež v prítomnosti
výrobne podmieneného zakrivenia v prechodovej oblasti medzi plochou 4
nátokového okraja a dolnou hlavnou plochou 2 ako splnený.
[0067]

Obr. 4 znázorňuje priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca

(I) podľa vynálezu v oblasti plochy 4 nátokového okraja. Oblasť 5 plochy 4
nátokového okraja je vytvorená ako ľahko konvexne zakrivená. Na oblasť 5
môže byť prispôsobená rovinná plocha 5', ktorá s deliacou plochou 3
vstrekovacích nástrojov zviera uhol a 45°. Každý bod plochy 4 nátokového
okraja má zvislú vzdialenosť a od plochy 5' menšiu alebo rovnú 0,18 mm.
Maximálna hodnota a je nameraná v strede oblasti 5 plochy 4 nátokového
okraja a predstavuje 0,18 mm.
[0068]

Polymérny dielec (I) je vyrobený viaczložkovým vstrekovaním.

Polymérny dielec (I) obsahuje transparentnú zložku 10 s hrúbkou 5 mm.
Transparentná zložka 10 obsahuje polykarbonát (PC). Povrch transparentnej
zložky 10 tvorí hornú hlavnú plochu 1 polymérneho dielca (I). Na opačnej strane
od hornej hlavnej plochy 1 je upevnená na časť transparentnej zložky 10
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nepriehľadná zložka 11. Nepriehľadnou zložkou 11 tvorený tvarový prvok
zlepšuje mechanické vlastnosti polymérneho dielca (I) a slúži ako dizajnový
prvok ako aj k upevneniu polymérneho dielca (I) na mieste použitia ako strešný
zasklievací dielec. Nepriehľadná zložka 11 obsahuje zmes polykarbonátu (PC)
a polyetyléntereftalátu (PET) plnenú minerálnym plnivom. Východiskový
materiál na vstrekovanie nepriehľadnej zložky 11 bol pripravený firmou Bayer
Material/Science AG (Makroblend DP 7665 MBS 162 - Farbcode 751092).
[0069]

Dolná hlavná plocha 2 polymérneho dielca (I) obsahuje hladkú oblasť,

rovnobežnú s hornou hlavnou plochou 1, ktorá nadväzuje na plochu
nátokového okraja a tvorenú povrchom transparentnej zložky 10. Hrúbka d
polymérneho dielca (I) nadväzne na plochu 4 nátokového okraja je vzdialenosť
medzi hladkou hornou hlavnou plochou 1 a hladkou oblasťou dolnej hlavnej
plochy 2 nadväzne na plochu 4 nátokového okraja. Hrúbka d je 5 mm.
[0070]

Obr. 5 znázorňuje priečny rez ďalším vyhotovením polymérneho dielca

(I) v oblasti plochy 4 nátokového okraja. Oblasť plochy 4 nátokového okraja
medzi hornou hlavnou plochou 1 a deliacou plochou 3 vstrekovacích nástrojov
je vytvorená ako konvexne zaoblená. Oblasť 5 plochy 4 nátokového okraja
medzi deliacou plochou 3 vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou 2
je tiež vytvorená ako

konvexne zaoblená.

Pozdĺž deliacej

plochy 3

vstrekovacích nástrojov prebieha oblasť 6 plochy 4 nátokového okraja,
privrátená k dolnej hlavnej ploche 2, s dĺžkou 0,03 mm. Týmto presadením
vnútri plochy 4 nátokového okraja je povlakový roztok 8 počas povlakovania
polymérneho dielca (I) polievaním v zosilnenej miere vedený cez plochu 4
nátokového okraja smerom k dolnej hlavnej ploche 2. Povlakový roztok 8 tak
nemôže vo zvýšenej miere tiecť na hornú hlavnú plochu 1. Poruchy rozlivu tým
môžu byť prekvapivo redukované alebo je týmto poruchám možné aj celkom
predísť.
[0071]

Obr. 6 znázorňuje prierez ďalším vyhotovením polymérneho dielca (I)

podľa vynálezu v oblasti plochy 4 nátokového okraja. Oblasť 6 plochy 4
nátokového okraja, ktorá je privrátená k dolnej hlavnej ploche, prebieha pozdĺž
deliacej plochy 3 vstrekovacích nástrojov s dĺžkou 0,04 mm. Oblasť 5 plochy 4
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nátokového okraja medzi deliacou plochou 3 vstrekovacích nástrojov a dolnou
hlavnou plochou 2 je vytvorená ako rovinná plocha 2 s uhlom a k deliacej
ploche 3 vstrekovacích nástrojov 50°. Kombináciou oblasti 6 pozdĺž deliacej
plochy 3 vstrekovacích nástrojov a oblasti 5 vytvorenej ako rovinná plocha sú
dosiahnuté zvlášť dobré výsledky pri povlakovaní polymérneho dielca (I)
polievaním. Poruchy rozlivu môžu byť zreteľne redukované.
[0072]

Obr. 7 znázorňuje priečny rez polymérnym dielcom (I) podľa vynálezu

počas povlakovania polievaním. Polymérny dielec (I) je uložený v uhle P 50° k
vodorovnej rovine 9 a je upevnený na neznázornenom držiaku. Nátokový okraj
4 je vytvorený podľa obrázku 2. Plocha 4 nátokového okraja vytvorená podľa
vynálezu je obrátená smerom hore. Dolná hlavná plocha 2 je privrátená k
podlahe. Pomocou dýzy 7 je polymérny dielec (I) podľa vynálezu polievaný od
nátokového okraja 4 povlakovým roztokom. Dýzou 7 môže byť pohybované
ramenom robota pozdĺž plochy 4 nátokového okraja. Povlakový roztok obsahuje
20 hmotn. % polysiloxánov a ako rozpúšťadlo metanol, n-butanol a izopropanol.
Odparovaním rozpúšťadla je horná hlavná plocha 1 opatrovaná povlakom, ktorý
obsahuje polysiloxány. Povlak slúži ako ochranný povlak proti mechanickému a
chemickému poškodeniu, ako aj proti UV žiareniu.
[0073]

Vytvorením plochy 4 nátokového okraja podľa vynálezu sú dosiahnuté

v porovnaní so stavom techniky zreteľne zlepšené povlakovacie výsledky.
Povlakový roztok 8 je zosilnené vedený cez plochu 4 nátokového okraja
smerom k dolnej hlavnej ploche 2. Povlakový roztok 8 tak nemôže vo zvýšenej
miere tiecť na hornú hlavnú plochu 1. Poruchy rozlivu tým môžu byť prekvapivo
redukované alebo je týmto poruchám možné aj celkom predísť.
[0074]

Obr. 8 znázorňuje vývojový diagram príkladu uskutočnenia spôsobu

podľa vynálezu na výrobu polymérneho dielca vybaveného povlakom.
[0075]

Boli vyrobené polymérne dielce (I) podľa vynálezu a podľa vynálezu

boli polievaním vybavené povlakom na hornej hlavnej ploche 1. Horná hlavná
plocha 1 bola následne vyšetrovaná na poruchy rozlivu povlaku, hlavne slzy
povlaku. V porovnaní s polymérnymi dielcami (I) s bežne vytvoreným
nátokovým okrajom 4 boli takéto slzy povlaku pozorované v oblasti hornej
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hlavnej plochy 1 nadväzujúcej na plochu 4 nátokového okraja u významne
menšieho počtu skúšobných vzoriek.
[0076]

Pre odborníka bolo neočakávané a prekvapivé, že zmenením

vytvorenia plochy 4 nátokového okraja môžu byť dosiahnuté zreteľne zlepšené
výsledky povlakovania.

Zoznam vzťahových značiek
[0077]
(I)

polymérny dielec

(1)

horná hlavná plocha

(2)

dolná hlavná plocha

(3)

deliaca plocha vstrekovacích nástrojov

(4)

plocha nátokového okraja

(5)

oblasť plochy (4) medzi plochami (3) a (2)

(5')

rovinná plocha prispôsobená oblasti (5)

(6)

oblasť plochy (4) pozdĺž plochy (3)

(7)

dýza

(8)

povlakový roztok

(9)

vodorovná rovina

(10)

transparentná zložka dielca (I)

(11)

nepriehľadná zložka dielca (I)

a

uhol medzi plochou (3) a oblasťou (5)/(5')

P

uhol medzi dielcom (I) a rovinou (9)

a

zvislá vzdialenosť medzi oblasťami (5) a (5')

d

hrúbka dielca (I) nadväzne na plochu nátokového okraja
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Polymérny dielec (I), ktorý je polymérny tabuľovitý dielec alebo plastový

kryt na dopravný prostriedok, aspoň obsahujúci hornú hlavnú plochu (1), dolnú
hlavnú plochu (2), deliacu plochu (3) vstrekovacích nástrojov a plochu (4)
nátokového okraja, pričom plocha (4) nátokového okraja v oblasti (5) medzi
deliacou plochou (3) vstrekovacích nástrojov a dolnou hlavnou plochou (2) je
vytvorená ako rovinná plocha (5‘) s uhlom a voči deliacej ploche (3)
vstrekovacích nástrojov 20° až 70° a pritom sa môže odchyľovať od ideálnej
rovinnej plochy (5') o hodnotu a majúcu veľkosť 0,0 mm až 0,5 mm.

2.

Dielec (I) podľa nároku 1, pričom uhol a je od 30° do 60°, výhodne od 35°

do 55°.

3.

Dielec (I) podľa nároku 1 alebo 2, pričom hodnota a je od 0,0 mm do 0,3

mm, výhodne od 0,0 mm do 0,2 mm.

4.

Dielec (I) podľa jedného z nárokov 1 až 3, pričom oblasť (5) plochy (4)

nátokového okraja je konvexne zakrivená a maximálna hodnota a výhodne leží
v strede oblasti (5).

5.

Polymérny dielec (I), ktorý je polymérny tabuľovitý dielec alebo plastový

kryt pre dopravný prostriedok, aspoň obsahujúci hornú hlavnú plochu (1), dolnú
hlavnú plochu (2), deliacu plochu (3) vstrekovacích nástrojov a plochu (4)
nátokového okraja, pričom oblasť (6) plochy (4) nátokového okraja privrátená k
dolnej hlavnej ploche (2) prebieha s dĺžkou 0,005 mm až 0,1 mm pozdĺž
deliacej plochy (3) vstrekovacích nástrojov.

6.

Dielec (I) podľa nároku 5, pričom oblasť (6) plochy (4) nátokového okraja
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má dĺžku 0,01 mm až 0,05 mm.

7.

Dielec (I) podľa nároku 5 alebo 6, pričom plocha (4) nátokového okraja v

oblasti (5) medzi deliacou plochou (3) vstrekovacieho nástroja a dolnou hlavnou
plochou (2) je vytvorená ako rovinná plocha (5') s uhlom a voči deliacej ploche
(3) vstrekovacieho nástroja od 20° do 70°, výhodne 30° až 60°, obzvlášť
výhodne 35° až 55°, a/alebo sa odchyľuje od rovinnej plochy (5') o hodnotu a s
veľkosťou 0,0 mm až 0,5 mm, výhodne o 0,0 mm až 0,3 mm, obzvlášť výhodne
o 0,0 mm až 0,2 mm.

8.

Dielec (I) podľa jedného z nárokov 1 až 7, pričom deliaca plocha (3)

vstrekovacích nástrojov leží vo vzdialenosti od hornej hlavnej plochy (1) 20 %
až 80 %, výhodne 33 % až 67 % hrúbky d polymérneho dielca (I) nadväzne na
plochu (4) nátokového okraja.

9.

Dielec (I) podľa jedného z nárokov 1 až 8, ktorý obsahuje aspoň

polykarbonáty (PC), polyetyléntereftalát (PET) a/alebo polymetylmetakrylát
(PMMA).

10.

Dielec (I) podľa jedného z nárokov 1 až 9, ktorý má hrúbku d nadväzne

na plochu (4) nátokového okraja 1 mm až 10 mm, výhodne 2 mm až 7 mm.

11.

Spôsob výroby polymérneho dielca vybaveného povlakom, pričom sa

aspoň:
a) pripraví polymérny dielec (I) podľa jedného z nárokov 1 až 10,
b) polymérny dielec (I) sa uloží s plochou (4) nátokového okraja
obrátenou smerom hore v uhle P k vodorovnej rovine (9) 25° až 85°,
pričom dolná hlavná plocha (2) je privrátená k podlahe, a
c) polymérny dielec (I) je polievaný od plochy (4) nátokového okraja
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povlakovým roztokom (8).

12.

Spôsob podľa nároku 11, pričom dielec sa pripraví jednozložkovým alebo

viaczložkovým vstrekovaním alebo jednozložkovým alebo viaczložkovým
vstrekovaním s razením.

13.

Spôsob podľa nároku 11 alebo 12, pričom vytváranie plochy (4)

nátokového okraja sa uskutočňuje vedením oboch vstrekovacích nástrojov s
presadením

proti sebe,

rozdielnym temperovaním oboch vstrekovacích

nástrojov alebo opracovávacími krokmi nasledujúcimi po vstrekovaní, ako
frézovaním, brúsením, pilovaním alebo rezaním.

14.

Spôsob podľa jedného z nárokov 11 až 13, pričom uhol P je 35° až 70°,

výhodne 40° až 60°.

15.

Spôsob podľa jedného z nárokov 11 až 14, pričom povlakový roztok (8)

obsahuje aspoň polysiloxán, polyakrylát, polymetakrylát a/alebo polyuretán ako
aj rozpúšťadlo, pričom rozpúšťadlo obsahuje výhodne aspoň vodu, alkohol,
fenoly a/alebo ketóny, obzvlášť výhodne etanol, metanol, 2-propanol, n-butanol,
1-metoxy-2-propanol,

4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón,

4-metyl-2-pentanón

a/alebo ich zmesi alebo deriváty.

16.

Spôsob podľa jedného z nárokov 11 až 15, pričom opakovaním

spôsobového kroku (c) sú nanášané aspoň dva rovnaké alebo rôzne povlaky.

17.

Použitie polymérneho dielca (I) podľa jedného z nárokov 1 až 10 ako

tabuľovitý dielec, ako časť tabuľovitého dielca alebo ako plastový kryt
dopravných prostriedkov pre dopravu po zemi, vo vzduchu alebo na vode,
obzvlášť ako zasklievací dielec zadnej časti, čelný zasklievací dielec, bočný
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zasklievací dielec, strešný zasklievací dielec, kryt svetla, ozdobná lišta a/alebo
vozidlová strecha osobných áut, nákladných áut, autobusov, električiek, vozidiel
podzemnej dráhy, vlakov a motoriek.
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Obr. 1 - Stav techniky
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Obr. 2
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Vstrekovanie polymérneho dielca (I) podľa
vynálezu

Uloženie polymérneho dielca (I) v uhle P 45°
k vodorovnému smeru, pričom plocha 4
nátokového okraja je obrátená smerom nahor
a dolná hlavná plocha 2 je obrátená smerom
k podlahe

Polievanie polymérneho dielca (I) od plochy 4
nátokového okraja povlakovým roztokom 8
pomocou dýzy 7

Obr. 8
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