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Tesniaci prameň, predovšetkým pre spracovanie ako nekonečný prameň
Opis
[0001] Vynález sa týka tesniaceho prameňa, predovšetkým pre spracovanie s nekonečným
zásobovaním a oddeľovaním použiteľných úsekov, s niekoľkými vzájomne na tupo spojenými
časťami prameňa, ako aj obojstrannou lepiacou páskou, ktorej lepiaca plocha, ktorá je
odvrátená od tesniaceho prameňa, je zakrytá snímateľnou ochrannou páskou, pričom ochranná
páska má na každom zo spojov na tupo ochranný štítok prekrývajúci na tupo dosadajúce konce
úsekov ochrannej pásky úseky prameňa, a každé spojenie medzi spojovacím štítkom a úsekmi
ochrannej pásky začína vo vzdialenosti od spoja na tupo.
[0002] Pri spracovaní ako nekonečný prameň sa musí odlepiť ochranná páska z lepiacej pásky,
pričom spojovacie štítky zaistia, že sa proces odlupovania na tupých spojoch nepreruší. Pri
odlepovaní je na ochrannú pásku vyvíjaná ťažná sila pod uhlom k pozdĺžnemu smeru povrazu,
ktorá sa v miestach spoja nežiaducim spôsobom silne zväčšuje, čo je prekážkou pre spracovanie
nekonečne privádzaného tesniaceho prameňa.
[0003] Aby sa zamedzilo takému nárastu potrebnej ťažnej sily, nie je spojovacia páska po celej
dĺžke spojená s koncami ochranných pások, napríklad lepením alebo zváraním. V bližšej
vzdialenosti okolo tupého spoja zostáva úsek bez spojenia, ktorý je vytvorený napríklad
čiastočným zakrytím ochranných pások pred spojením so spojovacím štítkom. V miestach, kde
spoj medzi spojovacím štítkom a ochrannou páskou začína vo vzdialenosti od miesta
spojovacieho bodu, musí byť ochranná páska pred napojením na spojovací štítok opatrená
oddeľovacím zárezom. Pokiaľ v rámci výrobných tolerancií nie je možné umiestniť oddeľovací
zárez dostatočne blízko k bodu, v ktorom začína spojenie medzi ochrannou páskou a štítkom,
môže byť nutné nespojenú časť ochrannej pásky odstrániť až po spoj na tupo. K tomu potrebná
sila je nežiaducim spôsobom vysoká, predovšetkým tak veľká, že by sa mohla ochranná páska
so spojovacím štítkom roztrhnúť. FR 2711749 opisuje tesniaci prameň podľa úvodnej časti
patentového nároku 1.
[0004] Úlohou vynálezu je vytvoriť nový tesniaci prameň vyššie uvedeného typu, ktorý
umožní, aby ochranná páska so spojovacími štítkami bola prevádzkovo spoľahlivým spôsobom
odtrhnutá od tesniaceho prameňa.
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[0005] Tesniaci prameň podľa vynálezu, ktorý rieši túto úlohu, sa vyznačuje spojením
spojovacieho štítku s aspoň jedným z dvoch prekrývajúcich sa spojovacích koncov v oblasti po
sebe idúcich oddeľovacích zárezov v spojovacom konci úseku ochrannej pásky v pozdĺžnom
smere prameňa.
[0006] Výhodne sekvencia blízko odsadených oddeľovacích zárezov dosiahne to, že je možné
ochrannú pásku bez veľkej námahy v širokej oblasti odstrániť bez ohľadu na polohu, v ktorej
začína spojenie medzi spojovacím štítkom a úsekom ochrannej pásky, pridaním maximálne
jedného úseku nepripojenej ochrannej pásky, pričom dĺžka vzdialenosti medzi dvomi
oddeľovacími zárezmi bráni odtrhnutiu a musí byť rovnako odtrhnutá.
[0007] Oblasti po sebe idúcich oddeľovacích rezov na oboch stranách tupého spoja majú tú
výhodu, že je možné sa vyhnúť nežiaducemu nárastu potrebnej odtrhávacej sily v oboch
možných smeroch odtrhovania.
[0008] Oddeľovacie zárezy sú s výhodou vytvorené kontinuálne po celej šírke a/alebo hrúbke
ochrannej pásky.
[0009] Následné oddeľovacie zárezy môžu prebiehať kolmo a/alebo pod uhlom k pozdĺžnemu
smeru povrazu.
[0010] Predovšetkým môžu oddeľovacie zárezy prebiehať odchýlne od priamky a napríklad sa
zbiehajú do bodu opačného k smeru odtrhovania alebo prebiehajú v konvexnej krivke.
[0011] V jednom uskutočnení vynálezu môže oblasť za sebou nasledujúcich oddeľovacích
rezov v pozdĺžnom smere prameňa siahať až k príslušnému koncu spoja príslušnej ochrannej
pásky.
[0012] Vzdialenosť medzi oddeľovacími zárezmi je s výhodou menšia ako 2 mm,
predovšetkým menšia ako 1,5 mm.
[0013] V ďalšom výhodnom uskutočnení je šírka oddeľovacích rezov < 0,5 mm.
[0014] Spojovací štítok môže byť privarený a/alebo nalepený na ochrannú pásku alebo úsek
ochrannej pásky.
[0015] Zváranie sa účelne uskutočňuje za pôsobenia tlaku a tepla.
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[0016] Vynález je podrobnejšie vysvetlený nižšie na základe príkladných uskutočnení a
sprievodných výkresov vzťahujúcich sa k týmto príkladným uskutočneniam. Na výkresoch:
Obr. 1 znázorňuje tesniaci prameň podľa vynálezu v perspektívnom pohľade;
Obr. 2 znázorňuje rez tesniacim prameňom z obr. 1 v pozdĺžnom bočnom pohľade;
Obr. 3 znázorňuje tesniaci prameň z obr. 1 v priečnom reze;
Obr. 4 znázorňuje tupý spoj tesniaceho prameňa z obr. 1 v pôdoryse lepiacej pásky;
Obr. 5 znázorňuje perspektívny pohľad vysvetľujúci odstránenie ochrannej pásky z lepiacej
pásky tesniaceho prameňa z obr. 1;
Obr. 6 znázorňuje vysvetľujúce vyobrazenie odstraňovania ochrannej pásky v bočnom pohľade
na tesniaci prameň z obr. 1; a
Obr. 7 znázorňuje uskutočnenie rôznych oblastí zárezov vytvorených na úseku ochrannej
pásky.
[0017] Tesniaci povraz, ktorého rez je znázornený na obr. 1, má diely povrazu. Na obr. 1 sú
vidieť jeho diely 1 a 2. Diely povrazu tvoriace tesniaci povraz sú na svojich predných koncoch
vzájomne spojené tak, že vytvárajú tupé spoje 4.
[0018] Tesniaci povraz pozostáva z extrudovaného elastomérneho tela 5 a obojstranne lepiacej
pásky 6 prilepenej k elastomérnemu telu 5, pričom extrudované elastomérne telo 5 a lepiaca
páska 6 sú na tupých spojoch 4 prerušené. Lepiaca plocha lepiacej pásky 6 odvrátená od
elastomérneho tela 5 je prekrytá ochrannou páskou 7, v odbore označovanú ako vložka. Na
tupých spojoch 4 sú konce častí vložky dosadacích častí prameňa vzájomne spojené spojovacím
štítkom 8.
[0019] Vyššie opísaný tesniaci prameň je pripravený na spracovanie ako nekonečný prameň, u
ktorého sa tesniaci prameň napríklad odvíja zo zásobného valca (neznázornené) a privádza sa
do nanášacieho zariadenia, ktoré nepretržite oddeľuje užitočné úseky z prameňa a vytvára tak
z neho tesnenie, napríklad tesnenie pre dvere vozidla.
[0020] Tupé spoje 4 vyplývajú zo skutočnosti, že pri výrobe tesniaceho povrazu sa od
vytlačovaného povrazu spojeného s lepiacou páskou 6 oddeľujú defektné úseky. Počas
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spracovania výrobcom vozidla je potom potrebné vyradiť ako chybné len časti tesniaceho
prameňa obsahujúceho tupé spoje 4.
[0021] V priebehu spracovania ako nekonečného povrazu je vložka 7 stiahnutá z tesniaceho
prameňa, pričom spojovacie štítky 8 zaisťujú, že proces sťahovania na tupých spojoch 4 nie je
prerušený.
[0022] Ako je príkladne znázornené na obr. 4, nie sú spojovacie štítky 8 na miestach 4 tupého
spoja spojite pripojené po celej svojej dĺžke k nadväzujúcim úsekom vložky 7, ale spojovacie
oblasti L začínajú len v pozdĺžnom smere prameňa v určitej vzdialenosti od tupého spoja 4
v oblasti 9, v ktorej má vložka 7 oddeľovacie zárezy 10 nasledujúce za sebou v pozdĺžnom
smere povrazu. V znázornenom príkladnom uskutočnení prebiehajú oddeľovacie zárezy 10
kolmo k pozdĺžnemu smeru prameňa a každý celkom oddeľuje vložku 7 po celej hrúbke a šírke.
Vzdialenosť medzi oddeľovacími zárezmi 10 je 1,5 mm, šírka oddeľovacieho rezu je 0,4 mm.
Oddeľovacie zárezy 10 sú výhodne vytvorené pomocou laserového rezacieho zariadenia, ktoré
umožňuje presný rez, prispôsobený hrúbke vložky, bez použitia rezného tlaku.
[0023] Spoj v oblastiach L je možné vytvoriť zváraním a/alebo lepením. Zváranie prebieha
predovšetkým pôsobením tepla a tlaku. Absenciu spojenia spojovacieho štítku 8 s vložkou 7 v
úseku 14 medzi spojovacími oblasťami L je možné dosiahnuť napríklad umiestnením prekrytia
v úseku 14 pred pripojením vložky 7 k spojovaciemu štítku 8 a po spojení jeho odstránením
jeho vysunutím do boku. Pokiaľ je spojovací štítok 8 prilepený ku koncom vložky v spoji,
potom môžu adhezívne vrstvy vytvorené na spojovacom pútku 8 obmedzené na oblasti L. V
závislosti na presnosti umiestnenia spojovacieho štítku 8 vzhľadom k spoju 4 alebo presnosti
umiestnenia spojovacích oblastí L na spojovacom štítku 8, môže vzdialenosť od spoja 4, v
ktorej spoj medzi spojovacím štítkom a vložkou začína, podliehať výkyvom.
[0024] Pokiaľ je vložka 7 odlúpená od lepiacej pásky 6 v priebehu spracovania na tesniaceho
prameňa, ako je znázornené na obrázkoch, potom je lepiaca páska 6 odlúpená v smere šípky
11.
[0025] Podľa obr. 5 a 6, pokiaľ sa vložka 7 odlepí od lepiacej plochy 12, potom časť 14 vložky
7, ktorá má oddeľovacie zárezy 10 a je prerušená na tupom spoji 4 a ktorá nebola spojená so
spojovacím štítkom 8, zostala.
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[0026] Ako je zrejmé predovšetkým z obr. 6, vložka 7 sa opäť zdvihne od lepiacej plochy 12
až vtedy, pokiaľ v mieste 13 opäť začína jedna zo spojovacích oblastí L medzi spojovacím
štítkom 8 a vložkou 7.
[0027] V naposledy uvedenej koncovej polohe 13 oblasti L môže dochádzať ku kolísaniu v
závislosti na tom, k ako presnému vyššie zmienenému prekrytiu vložkovej časti 14, ktorá nemá
byť pripojená, došlo alebo ako presne bol umiestnený spojovací štítok 8 vzhľadom k tupému
spoju 4, a tesný sled oddeľovacích zárezov 10 poskytuje veľký počet možností oddelenia bez
ohľadu na polohu, v ktorej spojovacia oblasť L v zóne 9 začína. Rovnako môže byť odobraná
maximálne nespojená časť vložky 7 medzi dvomi oddeľovacími zárezmi 10. Vložka 7 tak môže
byť vytiahnutá prevádzkovo spoľahlivým spôsobom so zníženým vynaložením sily bez rizika
roztrhnutia vložky vrátane spojovacieho štítku, ku ktorému by došlo, keby sa pred začiatkom
ťahu vytvoril jediný zárez v smere ťahu pred začiatkom spojovacej oblasti L. V druhom prípade
by vložka umiestnená v nespojenom úseku 14 musela byť rovnako odtrhnutá v opačnom smere,
čo by mohlo vyžadovať odťahovú silu, ktorá prevyšuje pevnosť vložky.
[0028] Na obr. 7 sú znázornené ďalšie príklady uskutočnenia pre vytváranie oblastí
oddeľovacích zárezov, ktoré na seba tesne nadväzujú v pozdĺžnom smere povrazu.
Oddeľovacie zárezy znázornené na obr. 7a majú oddeľovacie zárezy prebiehajúce šikmo k
pozdĺžnemu smeru vložky. 7b znázorňuje oddeľovacie zárezy, ktoré ukazujú oddeľovacie
zárezy zbiehajúce sa smerom k tupému spoju. Obr. 7c znázorňuje vlnité oddeľovacie zárezy,
ktoré prebiehajú v priemere kolmo k pozdĺžnemu smeru vložky. Podľa obr. 7d sú usporiadané
oddeľovacie zárezy prebiehajúce šikmo k pozdĺžnemu smeru vložky, ktoré sa pretínajú a tvoria
kosoštvorcový vzor.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Tesniaci prameň, predovšetkým pre spracovanie s kontinuálnym prísunom a oddeľovaním
užitočných častí, ktorý má množinu častí (1, 2) prameňa, ktoré sú vždy vzájomne spojené na
dosadacích koncoch, a s obojstrannou lepiacou páskou (6), pričom lepiaca plocha (12) uvedenej
pásky, ktorá je odvrátená od zostávajúceho tesniaceho prameňa, je prekrytá snímateľnou
ochrannou páskou (7), vyznačujúci sa tým, že ochranný prameň (7) má na tupých spojoch (4)
príslušný spojovací štítok (8), ktorý prekrýva dosadajúce konce častí ochrannej pásky častí (1,
2) prameňa, a pričom spojenie medzi spojovacím štítkom a prekrývajúcimi sa dosadajúcimi
koncami častí ochrannej pásky častí (1, 2) prameňa začínajú vždy len v určitej vzdialenosti od
tupého spoja (4), pričom pripojenie spojovacieho štítku (8) k aspoň jednému z dvoch
prekrývajúcich sa dosadacích koncov začína v oblasti (9) oddeľovacích zárezov (10), ktoré
nasledujú za sebou v pozdĺžnom smere prameňa, v dosadajúcom konci časti ochranného
prameňa.
2. Tesniaci prameň podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že po sebe idúce oddeľovacie zárezy
(10) prebiehajú kolmo alebo šikmo vzhľadom k pozdĺžnemu smeru prameňa.
3. Tesniaci prameň podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že oddeľovacie zárezy (10)
sú oddeľovacie zárezy (10), ktoré sú priebežné po šírke a/alebo hrúbke ochranného prameňa
(7).
4. Tesniaci prameň podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že oddeľovacie
zárezy (10) prebiehajú spôsobom, ktorý je odlišný od priamky.
5. Tesniaci prameň podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že oddeľovacie zárezy (10)
prebiehajú špicatým spôsobom alebo konvexným oblúkom proti smeru (15) odstraňovania.
6. Tesniaci prameň podľa jedného z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že oblasť (9)
oddeľovacích zárezov (10), ktoré nasledujú za sebou v pozdĺžnom smere prameňa, zasahuje až
k tupému spoju (4).
7. Tesniaci prameň podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že vzdialenosť medzi
oddeľovacími zárezmi (10) je < 2 mm.
8. Tesniaci prameň podľa jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že šírka oddeľovacích
zárezov (10) je < 0,5 mm.
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9. Tesniaci prameň podľa jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že spojovací štítok
(8) je privarený alebo/a prilepený k ochrannej páske (7) alebo častiam ochrannej pásky.
10. Tesniaci prameň podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že spojovací štítok (8) je privarený
k ochrannému prameňu (7) alebo častiam ochranného prameňa pôsobením tlaku a tepla.
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Výkresy
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