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Ing. Zuzana Hôrmannová
patentový zástupca
841 02 Bratislava, Repašského 20
SLOVAK REPUBLIC

Opis
[0001]

Vynález sa týka spôsobu spevnenia a kalibrácie tenkostennej časti

rúry vonkajšej rúry teleskopickej podpery pre stavebníctvo, prípravku na
realizáciu spôsobu, spôsobom vyrobenej časti rúry vonkajšej rúry teleskopickej
podpery, ako aj teleskopickej podpery s tenkostennou časťou rúry.
[0002]

V segmente stavebníctva sa teleskopické podpery používajú na

rôzne podperné úlohy, napr. ako stropné alebo inštalačné podpery na
podopretie betónových debnení. Teleskopické podpery majú vonkajšiu rúru a
vnútornú rúru axiálne posúvateľnú relatívne vzhľadom na vonkajšiu rúru.
Vonkajšia rúra môže mať závit, o ktorý sa vnútorná rúra opiera priamo alebo
nepriamo. Pri závite vonkajšej rúry ide pritom spravidla o vonkajší závit. Takéto
teleskopické

podpery

boli

zverejnené

napr.

z

patentového

spisu

DE 10 2009 054 628 A1.
[0003]

Pri použitých vonkajších rúrach teleskopických podpier ide bežne o

pozinkované oceľové rúry. Na pozinkované oceľové rúry sa dá navalcovať závit.
[0004]

Na zníženie hmotnosti vonkajších rúr pri nemennej nosnosti sa

používajú vonkajšie rúry s čo najväčším vonkajším priemerom a malou hrúbkou
steny.
[0005]

Pri výrobe takýchto vonkajších rúr sa ale ukázalo, že závit sa na

vonkajšiu rúru dá navalcovať len ťažko. Navalcované závity nevykazujú
potrebnú stabilitu na zachytávanie zaťaženia prenášaného na závit. Pri
pokusoch sa napr. pozorovalo, že matica naskrutkovaná na vonkajší závit
vonkajšej rúry „prešmykuje" na vonkajšom závite. V iných prípadoch sa závit pri
valcovaní roztrhol. Príčinou sú jednak malé hrúbky stien použitých rúr a jednak
tolerancie kruhovitosti prierezu rúry a vonkajšieho priemeru rúry.
[0006]

Problém sa dá odstrániť navarením prefabrikovaného závitového

prvku na vonkajšiu rúru bez závitu. Zvar, ktorý pri tom vznikne, však môže
predstavovať slabé miesto teleskopickej podpery. Okrem toho sa zvar musí
dodatočne spracovať, aby sa zaistila dostatočná antikorózna ochrana.
Patentový spis WO 2010/137984 A1 zverejňuje stavebnú podperu so závitom
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navalcovaným na vonkajšiu rúru a ďalej aj spôsob podľa úvodnej časti nároku
1.

[0007]

Úlohou tohto vynálezu je preto poskytnúť spôsob spevnenia a

kalibráciu aspoň časti rúry vonkajšej rúry teleskopickej podpery.
[0008]

Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom s krokmi spôsobu

podľa nároku

1. Závislé nároky prezentujú výhodné ďalšie odvodené

konštrukcie.
[0009]

Úloha je teda podľa vynálezu riešená spôsobom

spevnenia a

kalibrácie

aspoň

podpery

časti

rúry vonkajšej

rúry teleskopickej

pre

stavebníctvo s krokmi nasledujúcimi za sebou:
a) nasunutie prstenca na časť rúry, pričom vnútorný priemer prstenca
zodpovedá vonkajšiemu priemeru časti rúry,
b) nasunutie lisovníka do časti rúry, pričom vonkajší priemer lisovníka je
väčší ako vnútorný priemer časti rúry, takže časť rúry sa rozšíri,
c) vytiahnutie lisovníka z časti rúry,
d) pretiahnutie rozšírenej časti rúry pomocou prstenca, takže rozšírená časť
rúry sa opäť zúži na svoj pôvodný vonkajší priemer,
pričom krok d) sa vykoná po kroku c) alebo súčasne s krokom c), pričom aspoň
na časť obrobenej časti rúry sa navalcuje závit. Tým sa jednoduchým
spôsobom spevní a nakalibruje koncová časť rúry, pričom použitá rúra môže
zostať počas realizácie spôsobu trvalo jednostranne upnutá.
[0010]

Krok b) sa vykoná po kroku a) alebo súčasne s krokom a). Kroky c)

a d) sa vykonajú po krokoch a) a b).
[0011]

Spôsob podľa vynálezu sa môže aplikovať na celú rúru alebo na

časť rúry. Lisovník sa pri tom môže pretlačiť cez rúru úplne. Výhodne sa
lisovník zasunie do časti rúry len čiastočne a znovu sa vytiahne. Mimoriadne
výhodne sa lisovník zasunie do rúry cca 300 mm.
[0012]

Rúra použitá v spôsobe sa teda rozšíri pomocou lisovníka, resp.

tŕňa, ktorý je vedený vo vnútri v rúre. Pri rozširovaní časti rúry sa rúra výhodne
rozšíri o cca 1 mm, tzn. vonkajší priemer sa vďaka rozšíreniu zväčší o cca
1 mm. Pri rozširovaní rúry dôjde k zmene štruktúry materiálu, ktorá spôsobí
spevnenie rozšírenej časti rúry. Okrem toho sa vďaka zasunutiu lisovníka

EP2983845

36 612/H

Document number: E025566; Page: 3
3

vykoná kalibrácia vnútorného priemeru rozšírenej časti rúry. Vnútorný priemer
časti rúry sa pri tom tvárni na vonkajší priemer lisovníka.
[0013]

Na zjednodušenie zasunutia lisovníka sa môže použiť lisovník, ktorý

vykazuje medzi čelnou stranou prenikajúcou do rúry najskôr a svojou vonkajšou
stranou dosadajúcou na vnútornú stranu časti rúry prvé skosenie, resp.
zaoblenie.
[0014]
sa

Okrem toho sa môže zjednodušiť vyťahovanie lisovníka z rúry, keď

použije

lisovník,

ktorý vykazuje

medzi

svojou

vonkajšou

stranou

dosadajúcou na vnútornú stranu časti rúry a svojou zadnou stranou oproti
čelnej strane druhé skosenie, resp. zaoblenie.
[0015]

Zasúvanie lisovníka sa výhodne realizuje pri izbovej teplote, takže

dochádza k deformácii za studenia, resp. tvárneniu za studená rozšírenej časti
rúry.
[0016]

Ďalšie spevnenie rúry a kalibrácia vonkajšieho priemeru časti rúry

spracúvanej spôsobom sa realizuje tak, že po rozšírení časti rúry sa aspoň časť
rúry pretiahne cez prstenec, ktorého vnútorný priemer je menší ako vonkajší
priemer rozšírenej časti rúry. Rozšírená časť rúry sa pri tom zúži pomocou
vnútornej strany prstenca, ktorý sa pretiahne cez rozšírenú časť rúry. Pri tom
dôjde k zmene štruktúry materiálu zúženej časti rúry. Vďaka kalibrovanému
vonkajšiemu priemeru sa umožní mimoriadne dobré vyhotovenie vonkajšieho
závitu na rúru.
[0017]

Preťahovanie prstenca na vonkajšej strane rozšírenej časti rúry sa

realizuje výhodne pri izbovej teplote, takže dochádza k tvárneniu teraz zúženej
časti rúry za studená.
[0018]

Použije

sa

prstenec,

ktorého

vnútorný

priemer v

podstate

zodpovedá vonkajšiemu priemeru časti rúry pred rozširovaním pomocou
lisovníka. Tým sa výsledné dá vyrobiť rúra. resp. časť rúry, ktorej vonkajší
priemer po vykonaní spôsobu podľa vynálezu zodpovedá vonkajšiemu priemeru
pred uskutočnením spôsobu podľa vynálezu. Keď sa spôsob podľa vynálezu
vykoná iba na časti rúry, môže sa dosiahnuť rúra s rovnomerným vonkajším
priemerom na spracovanej aj nespracovanej časti rúry. Spracovaná časť rúry je
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však súčasne spevnená a jej vonkajší priemer je kalibrovaný, resp. je zlepšená
jej kruhovitosť.
[0019]

Tolerancia vonkajšieho priemeru sa pri tom dá zlepšiť z typických

60,3 mm na 60,15 mm.
[0020]

Spôsob sa vykoná na rúre mimoriadne jednoducho, pretože

prstenec sa pred zasunutím lisovníka nasunie na rúru a Iisovn í k sa po jeho
vsunutí do rúry vytiahne z rúry. Spôsob vykazuje teda nasledujúce kroky:
a) nasunutie prstenca na rúru;
b) zasunutie lisovníka do rúry, pričom sa časť rúry rozšíri;
c) vytiahnutie lisovníka z rúry;
d) pretiahnutie rozšírenej časti rúry pomocou prstenca, pričom rozšírená
časť rúry sa opäť zúži.
Lisovník a prstenec sa výhodne vedú vo vzájomne pevnej

[0021]

vzdialenosti. Tým sa dá konštrukčne jednoducho vytvoriť prípravok na
realizáciu spôsobu. Lisovník a prstenec môžu byť pri tom umiestnené na
spoločnom držiaku. Alternatívne k tomu môžu byť lisovník a prstenec
vyhotovené jednodielne. Prstenec je pri tom výhodne vedený cca 20 mm pred
lisovníkom.
[0022]

Na spevnenej a kalibrovanej časti rúry sa vyrobí závit. Závit sa

navalcuje, predovšetkým vo forme vonkajšieho závitu. Vďaka tomu sa
spracovaná rúra dá použiť ako vonkajšia rúra teleskopickej podpery v
stavebníctve.
[0023]
forme

Na spracovanú časť rúry sa mimoriadne výhodne navalcuje závit vo
lichoběžníkového

závitu

s

vrcholovým

uhlom

menej

ako

15°,

predovšetkým 10°. Vďaka malému vrcholovému uhlu sa na závit môžu
prenášať veľmi vysoké zaťaženia.
[0024]

Na realizáciu spôsobu sa môže použiť rúra vo forme pozinkovanej

oceľovej rúry. Po realizácii spôsobu vykazuje takáto rúra aspoň jednu
spracovanú časť rúry s vysokou stabilitou, rozmerovou stálosťou a odolnosťou
proti korózii. Pozinkované rúry sa vyrábajú so štandardizovanými priemermi vo
veľkých množstvách a vďaka tomu sa dajú nakupovať za výhodné ceny.

EP2983845

36 612/H

Document number: E025566; Page: 5
5

[0025]

Výhody spôsobu podľa vynálezu sa prejavia predovšetkým, keď sa

na realizáciu spôsobu použije rúra s vonkajším priemerom viac ako 60 mm a
hrúbkou steny menej ako 3 mm, predovšetkým s hrúbkou steny menej ako
2,7 mm. V takomto prípade sa závit dá navalcovať aj na tieto rúry.
[0026]

Vynález sa teda týka spôsobu výroby vonkajšej rúry teleskopickej

podpery pre stavebníctvo, pričom aspoň časť rúry vonkajšej rúry sa spracuje
vyššie opísaným spôsobom. Súčasťou vynálezu nie je prípravok na realizáciu
vyššie opísaného spôsobu s upínacím prípravkom na pevné upnutie rúry,
lisovníkom s kruhovým prierezom, ktorý sa v pozdĺžnom smere upnutej rúry dá
vlisovať do rúry a prstencom, ktorý sa v pozdĺžnom smere upnutej rúry dá ťahať
po vonkajšej strane rúry.
[0027]

Prstenec vykazuje pri tom výhodne - až na jedno alebo dve koncové

skosenia - konštantný vnútorný priemer. Vďaka tomu sa prstenec dá vyrobiť
konštrukčne jednoducho a cenovo výhodne a okrem toho

umožňuje

vyhotovenie kvalitatívne mimoriadne vysokoakostného vonkajšieho povrchu
spracovanej časti rúry.
[0028]

Lisovník sa výhodne dá posúvať pozdĺž pozdĺžnej osi upnutej rúry

spoločne

s

prstencom.

Tým

sa

môže zjednodušiť

riadenie

spôsobu

vykonávaného pomocou prípravku.
[0029]

V mimoriadne výhodnej verzii je lisovník spojený s prstencom. Preto

sa prípravok dá konštrukčne zrealizovať mimoriadne jednoducho. Spojenie
medzi lisovníkom a prstencom je výhodne priame a pevné. Súčasťou vynálezu
nie je ani vonkajšia rúra teleskopickej podpery pre stavebníctvo, pričom
vonkajšia rúra je vyhotovená jednodielne s priebežným vonkajším priemerom a
vykazuje aspoň na časti vonkajší závit navalcovaný na jej vonkajšiu plochu
plášťa a/alebo vnútorný závit navalcovaný na jej vnútornú plochu plášťa, pričom
pomer vonkajšieho priemeru vonkajšej rúry k hrúbke steny vonkajšej rúry je
väčší ako 26,2.
[0030]

Jednodielne vonkajšie rúry teleskopických podpier s priebežným

vonkajším priemerom a takýmto veľkým pomerom vonkajší priemer k hrúbke
steny sú nielen veľmi ľahké, ale aj mimoriadne stabilné. Výroba takýchto
vonkajších rúr sa môže realizovať aspoň sčasti pomocou vyššie opísaného
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spôsobu podľa vynálezu. Vonkajšia rúra je výhodne z pozinkovanej ocele.
Pozinkovaná oceľ je odolná proti korózii a porovnateľne cenovo výhodná.
[0031]

V mimoriadne výhodnej verzii je vonkajší priemer vonkajšej rúry

väčší ako 60,3 mm, tzn. je vhodný pre zaťaženia vyššie ako 30 kN. Vonkajšia
rúra je preto mimoriadne stabilná a ľahká. Plocha prierezu vonkajšej rúry je pri
tom prednostne vždy väčšia ako 419 mm2. Súčasťou vynálezu nie je ani
teleskopická podpera pre stavebníctvo s vyššie opísanou vonkajšou rúrou a
vnútornou rúrou umiestnenou v nej s možnosťou axiálneho posuvu.
[0032]

Pri teleskopickej podpere sa v oblasti konca vonkajšej rúry môže

predpokladať dorazový prvok, pričom dorazový prvok prekrýva aspoň čiastočne
voľnú plochu prierezu vonkajšej rúry. Pod prekrytím plochy prierezu sa v tejto
prihláške pri tom chápe aspoň čiastočné prečnievanie dorazového prvku do
svetlého prierezu vonkajšej rúry. Výhoda spočíva v podstate v tom, že dorazový
prvok sa na vonkajšej rúre dá umiestniť jednoducho bez toho, aby na to bola
potrebná náročná zmena vnútorného prierezu vonkajšej rúry, resp. navarenie
samostatných kusov rúr. V závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia sa pri
tom

môže

zrealizovať

robustné

a

proti

axiálne

pôsobiacim

silám

vysokozaťažiteľné obmedzenie vyťahovania vnútornej rúry. Dorazový prvok je
podľa vynálezu výhodne upevnený na vonkajšej rúre bez samostatného
spojovacieho prostriedku a v najjednoduchšom prípade je umiestnený na. resp.
vo vonkajšej rúre v lisovanom uložení. Dorazový prvok môže byť ale na
vonkajšej rúre umiestnený aj v zmysle rozperného poistného krúžku v drážke
nachádzajúcej sa na vonkajšej rúre, resp. pomocou spojenia so zámkom alebo
upevnenia na spôsob bajonetového uzáveru. Dorazový prvok je spojený s
vonkajšou rúrou, a to v oblasti voľného konca vonkajšej rúry.
[0033]

Podľa výhodnej odvodenej alternatívy zaberá dorazový prvok do

vnútorného a/alebo vonkajšieho závitu vonkajšej rúry nachádzajúceho sa na
ploche plášťa vonkajšej rúry, pričom mimoriadne zaťažiteľná konfigurácia
dorazového prvku sa dosiahne tým, že dorazový prvok s vonkajším a/alebo
vnútorným závitom zaberá do korešpondujúceho závitu, resp. korešpondujúcich
závitov vonkajšej rúry. Za účelom zaistenia dorazového prvku proti náhodnému
uvoľneniu z jeho montážnej polohy sa v praxi ukázalo ako výhodné, že
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dorazovému prvku je priradená poistka proti vyskrutkovaniu. Poistka proti
vyskrutkovaniu môže mať pritom predovšetkým poistný jazyk nachádzajúci sa
na dorazovom prvku a zaraziteľný do závitu vonkajšej rúry. Dorazový prvok, tu
zarážací jazyk, zapadne do priechodného otvoru vonkajšej rúry. Zaťažiteľnosť
dorazového prvku vzhľadom na axiálne zaťaženia, aké môžu vznikať
predovšetkým pri zasúvaní znečistenej vnútornej rúry do vonkajšej rúry, sa
ďalej zlepší tým, že dorazový prvok aspoň čiastočne prekryje čelnú plochu, tzn.
časť steny na čele, konca vonkajšej rúry.
[0034]

Dorazový prvok je podľa formy vyhotovenia vyhotovený výhodne

ako krytka alebo puzdro. Tým sa na jednej strane zabráni vnikaniu nečistôt,
napr. čerstvého betónu, do vnútrajška vonkajšej rúry , čo je výhodné pre
spoľahlivé fungovanie s nenáročnou údržbou. Na druhej strane môže teda
dorazový prvok slúžiť pre znečistenú vnútornú rúru ako (klzné) uloženie a
súčasne ako stierači prvok. Ak je dorazový prvok vyhotovený ako krytka alebo
puzdro, nie je na vytvorenie dorazového prvku na vonkajšej rúre potrebné
žiadne ďalšie spracovanie.
[0035]

Za účelom funkcie poistky proti vypadnutiu nezávislej od orientácie

vnútornej rúry vo vonkajšej rúre je dorazový prostriedok vnútornej rúry
vyhotovený výhodne ako rozšírený, napr. lemovaný, koniec vnútornej rúry.
Vďaka tomu sa vnútorná rúra nedá odstrániť z vonkajšej rúry ani pri veľmi
vysokých pôsobiacich silách, aké môžu vznikať v praxi.
[0036]

Aby sa dorazový prvok nemohol uvoľniť zo svojej namontovanej

polohy ani pri vysokých ohybových momentoch vytiahnutej vnútornej rúry,
vykazuje vnútorná rúra podľa odvodenej alternatívy aspoň jeden nabok nad jej
plochu vonkajšieho plášťa radiálne vyčnievajúci výstupok, ktorý sa nachádza v
axiálnom odstupe od rozšíreného konca vnútornej rúry, dorazového prostriedku.
Výstupok je pritom výhodne vyhotovený jednodielne s vnútornou rúrou a je
vyrobený na vnútornej rúre predovšetkým procesom tvárnenia. Výstupok je
výhodne vyhotovený ako nopka alebo vrúbkovaný výstupok a na obvode
vnútornej rúry môže výhodne zaberať veľký obvodový uhol. Podľa formy
vyhotovenia sa môžu predpokladať aj viaceré výstupky, ktoré sú zoradené so
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vzájomným odstupom pozdĺž vonkajšieho obvodu vnútornej rúry a nachádzajú
sa výhodne v rovine orientovanej kolmo na pozdĺžnu os vnútornej rúry.
[0037]

Vnútorná rúra je za účelom zlepšenej presnosti polohovania, ako aj

spoľahlivého podopretia vedená axiálne na dorazovom prvku a/alebo na ploche
vnútorného plášťa vonkajšej rúry, výhodne v tvarovom styku s klznou vôľou.
Vnútorná rúra je pri tom vedená na ploche vnútorného plášťa vonkajšej rúry
účelným spôsobom pomocou dorazového prostriedku, tu napr. pomocou
lemovaného okraja svojho konca orientovaného k vonkajšej rúre, a/alebo
pomocou aspoň jedného výstupku.
[0038]

Dorazový prvok vyhotovený výhodne ako krytka vykazuje podľa

odvodenej alternatívy mimoriadne výhodnej z hľadiska výrobnotechnických
aspektov vnútorný závit, ktorý zaberá do vonkajšieho závitu vonkajšej rúry,
pričom vonkajší závit dodatočne zaberá do vnútorného závitu spúšťacej matice,
na ktorú sa môže oprieť poistný čap s možnosťou vedenia cez vonkajšiu a
vnútornú rúru priečne na pozdĺžnu os teleskopickej podpery. Tým sa jednak
umožní jemné nastavenie celkovej funkčnej dĺžky teleskopickej podpery, ako aj
jednoduchšie oddebnenie a jednak sa dorazový prvok môže naskrutkovať tak či
tak priamo na predpokladaný závit. Dorazový prvok funguje pri tom zároveň v
zmysle poistnej matice, resp. dorazového prvku spúšťacej matice, takže táto sa
na teleskopickej podpere nachádza bez možnosti straty.
[0039]

Z hľadiska mimoriadne cenovo výhodnej výroby teleskopickej

podpery vykazuje vonkajšia rúra výhodne na celej svojej axiálnej dĺžke v
podstate rovnomerný vnútorný priemer.
[0040]

V prípade rozšírenia aspoň časti vonkajšej rúry pomocou Iisovníka

môže ale vonkajšia rúra vykazovať na časti aj rozšírený vnútorný priemer.
[0041]

Celkovo má opisovaná stavebná podpera (teleskopická podpera)

výhodu, že sa zmontuje (finálna montáž) veľmi jednoducho. Vonkajšia, ako aj
vnútorná rúra sa môžu obrobiť a vyrobiť bez prídavných prvkov a spúšťacia
matica s ňou spojenými prvkami sa na vonkajšiu rúru naskrutkuje až pri
montovaní vonkajšej a vnútornej rúry. Poistný čap sa na vonkajšej rúre osadí
tiež pred zmontovaním vnútornej rúry s vonkajšou rúrou. Ak je stavebná
podpera zmontovaná, dá sa poistný čap použiť už iba v oblasti otvoru na
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prestrčenie, pokiaľ dorazový prvok vykazuje vonkajší priemer, ktorý je väčší ako
svetlý rozmer časti vonkajšej rúry príslušne vytvarovaného poistného čapu.
[0042]

Ďalšie znaky a výhody spôsobu podľa vynálezu vyplývajú z

nasledujúceho detailného opisu príkladu vyhotovenia, podľa obrázkov na
výkrese, ktorý prezentuje detaily podstatné pre vynález, ako aj z nárokov.
[0043]

Znaky prezentované na výkrese sa nesmú chápať nevyhnutne v

mierke a sú uvedené tak, aby sa umožnilo jasné zobrazenie zvláštností podľa
vynálezu. Rôzne znaky môžu byť v rámci vynálezu, ako je to definované v
nárokoch, implementované pri variantoch vynálezu samostatne alebo v
ľubovoľných kombináciách viacerých znakov.
[0044]

V schematickom výkrese je prezentovaný príklad vyhotovenia

teleskopickej podpery s vonkajšou rúrou, ako aj časť výrobného procesu
vonkajšej rúry a je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise.
[0045]
Obr. 1

Zobrazujú:
Perspektívny pohľad na čiastočne zobrazenú teleskopickú podperu
nie podľa vynálezu s vonkajšou

rúrou a dorazovým prvkom

vyhotoveným ako krytka;
Obr. 2

Čiastočný pozdĺžny rez cez teleskopickú podperu zodpovedajúcu obr.
1;

Obr. 3

Perspektívny pohľad na krytku z obr. 1;

Obr. 4

Rez krytkou zobrazenou na obr. 3;

Obr. 5

Jednotlivé diely teleskopickej podpery nie podľa vynálezu pred
zmontovaním vnútornej rúry s vonkajšou rúrou; a

Obr. 6a Bočný pohľad v reze na prípravok na výrobu vonkajšej rúry v prvej
polohe;
Obr. 6b Prípravok na výrobu vonkajšej rúry v druhej polohe;
Obr. 6c Prípravok na výrobu vonkajšej rúry v tretej polohe;
Obr. 6d Prípravok na výrobu vonkajšej rúry vo štvrtej polohe;
Obr. 6e Vonkajšia rúra z obr. 6d so závitom; a
Obr. 6f Výrez z obr. 6e.
[0046]

Obr. 1 prezentuje celkovo číslom 10 označenú teleskopickú podperu

pre stavebníctvo vo vybranej časti podpery. Teleskopická podpera 10 má
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vonkajšiu rúru 12 a vnútornú rúru 14 umiestnenú v nej s možnosťou axiálneho
posuvu. Vnútorná rúra 14 má na svojom voľnom konci 16 uvedenom na
obrázku hore v podstate známu nosnú dosku 18, zatiaľ čo vonkajšia rúra 12 má
na svojom spodnom konci bližšie neuvedenom na obr. opornú dosku na
spoľahlivé polohovanie na príslušnom podklade.
[0047]

Na hornom konci 20, tzn. pri nosnej doske 18 vnútornej rúry 14,

vonkajšej rúry 12 sa nachádza krytka 22, ktorá slúži ako dorazový prvok pre
vnútornú rúru 14 a ktorá zabraňuje axiálnemu odstráneniu, resp. vypadnutiu
vnútornej rúry 14 z vonkajšej rúry.
[0048]

Krytka 22 je vyhotovená spôsobom zodpovedajúcim prevlečnej

matici a má v podstate valcovú stenu 24 s vnútorným závitom 26. Na valcovú
stenu 24 sa napája na obr. nad valcovou stenou 24 umiestnená okrajová časť
28 krytky 22, ktorá je zahnutá vzhľadom na valcovú stenu 24 radiálne smerom k
pozdĺžnej osi 30 teleskopickej podpery 10 a čiastočne prekrýva voľnú plochu 32
prierezu vonkajšej rúry 12.
[0049]

Krytka 22, resp. jej vnútorný závit 26 zaberá do vonkajšieho závitu 6

na vonkajšej ploche 34 plášťa vonkajšej rúry 12. Do vonkajšieho závitu 36
vonkajšej rúry 12 zaberá zároveň tzv. spúšťacia matica 38, na ktorej sa
nachádza výklopná rukoväť 38’, a ktorá sa pri otáčaní okolo pozdĺžnej osi 30
teleskopickej podpery 10 dá axiálne presúvať pozdĺž vonkajšej rúry 12.
[0050]

O spúšťaciu maticu 38 sa opiera poistný čap 40 prestrčený priečne

na pozdĺžnu os 30 teleskopickej podpery 10 cez vonkajšiu a vnútornú rúru 12,
14.

Vonkajšia rúra 12 vykazuje v tomto zmysle dva vzájomne protiľahlé a

rovnobežne s pozdĺžnou osou 30 teleskopickej

podpery 10 pozdĺžne

pretiahnuté prvé otvory na prestrčenie (pozdĺžne diery) 42, zatiaľ čo vnútorná
rúra 14 vykazuje viacero kruhových, vzájomne protiľahlých (súosových) druhých
otvorov na prestrčenie 44, ktoré sú usporiadané po dĺžke vnútornej rúry 14 vo
vzájomne pravidelných vzdialenostiach nad, resp. pod sebou.
[0051]

Na približné dĺžkové nastavenie teleskopickej podpery 10 sa

vnútorná rúra 14 najskôr vytiahne až na požadovanú dĺžku teleskopickej
podpery 10 a následne sa cez prvé otvory na prestrčenie 42 vonkajšej rúry, ako
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aj cez s nimi vždy súosové druhé otvory na prestrčenie 44 vnútornej rúry 14
zastrčí poistný čap 40.
[0052]

Následne sa otáčaním spúšťacej matice 38 umiestnenej na obr. pod

poistným čapom 40 dá plynulo meniť jej relatívna poloha pozdĺž vonkajšej rúry
12. Tým sa súčasne podľa potreby môže jemne nastaviť axiálna oporná poloha
poistného čapu 40 na vonkajšej rúre 12, resp. vnútornej rúry 14 spojenej s ňou
pozdĺž vonkajšej rúry 12, tzn. dĺžka teleskopickej podpery 10.
[0053]

Ako vyplýva predovšetkým z obr. 2, pozdĺžneho rezu zobrazeného

pre časť teleskopickej podpery 10, prekrýva krytka 22 so svojou zahnutou
okrajovou časťou čelnú plochu 46 konca 20 vonkajšej rúry 12. Vnútorná rúra 14
vykazuje dorazový prostriedok 48 vytvorený ako rozšírený koniec, ktorý sa na
zaistenie vnútornej rúry 14 proti vypadnutiu z vonkajšej rúry 12 dá presunúť na
doraz na krytku 22, resp. na jej zahnutú okrajovú časť 28, pokiaľ nie sú aktívne
žiadne ďalšie poistné prvky.
[0054]

Vnútorná rúra 14 vykazuje dodatočne viacero nopkových výstupkov

50, ktoré sú umiestnené s odstupom od dorazového prostriedku (rozšírený
koniec) 48 vnútornej rúry 14 a vyčnievajú radiálne nabok nad plochu 34
vonkajšieho plášťa vnútornej rúry 14. Nopkové výstupky 50 dosadnú pri
dosiahnutí vopred určeného maximálneho rozsahu vytiahnutia vnútornej rúry 14
na krytku 22 a nútene tak zablokujú minimálnu dĺžku vnútornej rúry 14
zostávajúcu vo vonkajšej rúre 12. Pri vznikajúcich ohybových momentoch sa
vnútorná rúra 14 preto oprie o plochu 52 vnútorného plášťa vonkajšej rúry 12,
čím sa spoľahlivo zabráni vypáčeniu krytky 22 z vonkajšej rúry 12.
[0055]

Nopkové výstupky 50 majú funkciu ako dorazové prostriedky 48 a

obmedzujú teleskopickú dĺžku teleskopickej podpery.
[0056]

Vnútorný závit 26 krytky 22 je, ako je to detailnejšie uvedené na obr.

3 a 4, vyhotovený ako plochý profil a má profil 54 závitu neprerušený pozdĺž
závitu.
[0057]

Z vyobrazenia na obr. 4 je zrejmé, že na valcovej časti 24 krytky 22

sa nachádza poistka proti pretočeniu 56 vyhotovená ako zarážací jazyk, ktorá
sa po naskrutkovaní krytky na vonkajší závit 36 (obr. 1 a 2) vonkajšej rúry 12
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zarazí do vonkajšieho závitu 36 vonkajšej rúry 12, a ktorá sa pevne zakliesni v
otvore 57 (pozri obr. 5) vo vonkajšom závite 36 vonkajšej rúry 12.
[0058]

Na obr. 5 sú uvedené jednotlivé diely teleskopickej podpery 10 pred

zmontovaním vnútornej rúry 14 s vonkajšou rúrou 12. Na vnútornej rúre 14 je
navarená už vyššie vysvetlená oporná doska 18, zatiaľ čo na spodnom konci
vonkajšej rúry 12 je navarená oporná doska 58. Spúšťacia matica 38 je
naskrutkovaná na vonkajší závit 36 vonkajšej rúry 12, zatiaľ čo krytka 22 je
nasunutá na vonkajšiu rúru 14 a je zaistená proti axiálnemu odstráneniu z
vnútornej rúry 14 nopkovými výstupkami 50, resp. nosnou doskou 18. Pri
skladaní vnútornej rúry 14 s vonkajšou rúrou 12 sa vnútorná rúra 14 zasúva
axiálne svojím rozšíreným koncom 48 (dorazový prostriedok) na hornom konci
20 vonkajšej rúry 12 do vonkajšej rúry 12, kým sa do vonkajšej rúry 12
nedostanú aspoň nopkové výstupky 50. Následne sa krytka 22 naskrutkuje na
vonkajší závit 36 vonkajšej rúry 12 a zarážací jazyk 56 sa nástrojom zarazí do
otvoru 57 vonkajšej rúry 12.
Obr. 6a prezentuje bočný pohľad v reze na prípravok 60 na realizáciu spôsobu
podľa vynálezu na výrobu vonkajšej rúry 12. Prípravok 60 je zobrazený v prvej
polohe. Prípravok 60 je pritom zobrazený veľmi zjednodušene a schematicky. Z
dôvodu prehľadnosti neboli zobrazené vedenia, pohony a pod. prípravku 60.
Vonkajšia rúra 12 je na obr. 6a v nespracovanom stave. Pri vonkajšej rúre 12
môže ísť o pozinkovanú oceľovú rúru s
[0059]

vonkajším priemerom väčším ako 60,3 mm, predovšetkým 71 mm,

76,5 mm, 83 mm alebo 83,5 mm a hrúbkou steny 2,6 mm. Vonkajšia rúra je
vpravo trvalo upnutá v upínacom prípravku (nezobrazený) prípravku 60.
[0060]

Vonkajší závit 36 (pozri obr. 1, 2, 5) vonkajšej rúry 12 by sa v stave

vonkajšej rúry 12 uvedenom na obr. 6a nedal navalcovať, pretože pomer
vonkajšieho priemeru k hrúbke steny a tolerancia vonkajšieho priemeru
vonkajšej rúry k tomu sú v prípade uvedených vonkajších priemerov a hrúbok
stien príliš veľké. Vonkajšia rúra 12 sa preto spevní spôsobom podľa vynálezu,
ktorý je prezentovaný na obr. 6a - 6d, v oblasti tvárnenia a vonkajší priemer sa
nakalibruje, tzn. tolerancia vonkajšieho priemeru sa zníži.
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[0061]

Prípravok 60 má na to podľa obr. 6a Iisovn í k 62 a prstenec 64.

Lisovník 62 a prstenec 64 sú zobrazené rotačné symetricky vzhľadom na
bodkočiarkovane zakreslenú pozdĺžnu os vonkajšej rúry 12. Vnútorný priemer
vnútornej plochy 66 plášťa prstenca 64 zodpovedá kalibrovanému vonkajšiemu
priemeru, tzn. vonkajšiemu priemeru vonkajšej rúry 12, ktorý sa má dosiahnuť.
Okrem toho je vnútorná plocha 66 plášťa prstenca 64 vyhotovená kruhovo na
dosiahnutie zlepšenej kruhovitosti vonkajšej plochy plášťa vonkajšej rúry 12.
[0062]

Prstenec 64 má prvé zaoblenie 68 a druhé zaoblenie 70 na

umožnenie lepšieho vedenia na vonkajšej rúre 12.
[0063]

Obr. 6b zobrazuje prípravok 60 v druhej polohe. Lisovník 62 a

prstenec 64 sú v tomto zobrazení posunuté spoločne doprava. Lisovník 62 je pri
tom spojený s prstencom 64. Z dôvodu prehľadnosti nie je spojenie medzi
lisovníkom 62 a prstencom 64 na zobrazeniach na obr. 6a - 6d zobrazené.
Vnútorný priemer prstenca 64 zodpovedá v podstate vonkajšiemu priemeru
nespracovanej vonkajšej rúry 12. Prstenec 64 sa preto dá nasunúť na vonkajšiu
rúru 12 nízkou vynaloženou silou.
[0064]

Obr. 6c zobrazuje prípravok 60 v tretej polohe. Lisovník 62 je

vynaloženou silou zasunutý do časti vonkajšej rúry 12. Na zjednodušenie
zasúvania lisovníka 62 má tento preto tretie zaoblenie 72. Pri lisovníku 62
zasunutom hlboko do vonkajšej rúry 12 umožní štvrté zaoblenie 74 jednoduché
vysunutie z vonkajšej rúry 12 (nie je zobrazené). Prostredníctvom zasunutia
lisovníka 62 sa vonkajšia rúra 12 v prvej časti 76 rúry rozšíri tvárnením za
studená. Prvá časť 76 rúry sa tým trochu predĺži a hrúbka steny bude v prvej
časti 76 rúry trochu menšia.
[0065]

Obr. 6d zobrazuje prípravok 60 vo štvrtej polohe. Lisovník 62 bol

spoločne s prstencom 64 presunutý doľava preč od vonkajšej rúry 12. Pri tom
sa prstenec 64 pri vynaložení sily pretiahol cez rozšírenú prvú časť 76 rúry.
Vonkajší priemer rozšírenej prvej časti 76 rúry sa tým znovu zúžil na pôvodný
vonkajší priemer rúry 12 podľa obr. 6a. Kruhovitosť a tolerancia vonkajšieho
priemeru sa pritom zlepšili. Zúženie spôsobilo okrem toho tvárnenie prvej časti
76 rúry za studená. Tým sa docieli ďalšie spevnenie prvej časti 76 rúry. Hrúbka
steny prvej časti 76 rúry sa zväčšila, rovnako dĺžka vonkajšej rúry 12.
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[0066]

Prípravok 60 je na obr. 6d zobrazený v rovnakej polohe ako na obr.

6a. Obr. 6a - 6d zobrazujú teda kompletný cyklus vyššie opísaného spôsobu.
Takýto cyklus trvá cca 8 s, pričom lisovník 62 sa zasúva cca 300 mm do časti
76 rúry.
[0067]

Vďaka spracovaniu prvej časti 76 rúry sa na túto prvú časť 76 rúry

môže teraz bez problémov navalcovať vonkajší závit 36.
[0068]

Obr. 6e zobrazuje vonkajšiu rúru 12, pričom prvá časť 76 rúry má

vonkajší závit 36. Vonkajší závit 36 sa navalcoval na prvú časť 76 rúry. Na obr.
6f je uvedený výrez 78 z vonkajšieho závitu 36.
[0069]

Obr. 6f zobrazuje výrez 78 z vonkajšieho závitu 36 z obr. 6e. Z obr.

6f je zrejmé, že vonkajší závit 36 má vrcholový uhol F. Vrcholový uhol F je 10°
(v záujme zobraziteľnosti je na obrázku uvedený väčší uhol). Vďaka malému
vrcholovému uhlu nižšiemu ako 15° musí vonkajšia rúra 12 zachytávať pri
zaťažení vonkajšieho závitu 36 menej radiálnych síl orientovaných dovnútra.
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Ing. Zuzana Hermannová
patentový zástupca
841 02 Bratislava, Repašského 20
SLOVAK REPUBLIC

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob spevnenia a kalibrácie aspoň časti (76) rúry vonkajšej rúry (12)
teleskopickej podpery (10) pre stavebníctvo vyznačujúci sa nasledujúcimi
krokmi:

a) nasunutie prstenca (64) na časť (76) rúry, pričom vnútorný priemer
prstenca (64) zodpovedá vonkajšiemu priemeru časti (76) rúry,
b) nasunutie lisovníka (62) do časti (76) rúry, pričom vonkajší priemer
lisovníka (62) je väčší ako vnútorný priemer časti (76) rúry, takže časť
(76) rúry sa rozšíri,
c) vytiahnutie lisovníka (62) z časti (76) rúry,
d) pretiahnutie rozšírenej časti (76) rúry pomocou prstenca (62), takže
rozšírená časť (76) rúry sa opäť zúži na svoj pôvodný vonkajší priemer,
pričom krok d) sa vykoná po kroku c) alebo súčasne s krokom c),
pričom aspoň na časť obrobenej časti (76) rúry sa navalcuje závit.
2.

Spôsob podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že lisovník (62) a prstenec
(64) sa vedú vo vzájomne pevnej vzdialenosti.

3.

Spôsob podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že závit je vonkajší
závit (36).

4.

Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým,
že

na

spracovanú

časť

(76)

rúry sa

navalcuje závit vo forme

lichoběžníkového závitu s vrcholovým uhlom menej ako 15°, predovšetkým
10°.
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5.

Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým,
že na realizáciu spôsobu sa použije rúra vo forme pozinkovanej oceľovej
rúry.

6.

Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým,
že na realizáciu spôsobu sa použije rúra s vonkajším priemerom viac ako
60 mm a hrúbkou steny menej ako 3 mm, predovšetkým s hrúbkou steny
menej ako 2,7 mm.
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 6a
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12.

Fig. 6b
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