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Anotácia:
Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom ča
pe slnečnej clony m otorových vozidiel tvorená plastovým
a/alebo kovovým tvarovaným telom (1) m á v reze vedenom
kolmo na pozdĺžnu os výsuvného čapu (2) tvar písm ena G,
pričom na uloženie v plastovom a/alebo kovovom posuv
nom puzdre (3), pohyblivom v axiálnom smere v trubici (4)
slnečnej clony, je toto plastové a/alebo kovové tvarované
telo (1) pružiny na vyvinutie dostatočnej aretačnej sily na
aretáciu slnečnej clony v požadovanej polohe vybavené
plôškou (10) tvorenou horizontálnou časťou písm ena G,
zodpovedajúcou svojím umiestnením aretačnej plôške (20)
výsuvného čapu (2) slnečnej clony, a plastové a/alebo ko
vové tvarované telo (1) pružiny je vybavené aspoň jedným
výsekom (14) alebo výstupkom (11) zodpovedajúcim tva
rom, umiestnením a veľkosťou výstupkom alebo výsekom
vytvoreným na vnútornom alebo vonkajšom povrchu plas
tového a/alebo kovového posuvného puzdra (3).

B60J3/00

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony motorových vozidiel

Oblasť techniky
Vynález sa týka konštrukcie pružiny posuvného prvku na aretáciu polohy slnečnej
clony s výsuvným čapom pre motorové vozidlá.

Doterajší stav techniky

U doteraz existujúcich slnečných clôn pre motorové vozidlá s výsuvným čapom sú
známe viaceré riešenia používané na zabezpečenie aretačného momentu pri
sklápaní, otáčaní slnečnej clony okolo pozdĺžnej osi čapu, do pracovnej polohy.
Viaceré riešenia umožňujú súčane pomocou rôznych posuvných prvkov posuv
výsuvného čapu slnečnej clony, uloženého v tele slnečnej clony, v axiálnom smere,
r

a otáčanie slnečnej clony kombinované s aretáciou jej polohy okolo pozdĺžnej osi
tohoto výsuvného čapu.

N a aretáciu polohy slnečnej clony pri jej otáčaní okolo pozdĺžnej osi čapu sú
používané najm ä rôzne uskutočnenia pružinových systémov či samotných pružín,
pričom vo vyšších stupňoch je súčasne umožnený posuv tela slnečnej clony
v axiálnom smere. Jedným z týchto známych riešení kompletov slnečnej clony
s výsuvným čapom, opatrených aretačnou pružinou je riešenie podľa patentu EP
1698500,

kde je

posuvný

prvok

uložený

v krycom

prvku

pripojiteľnom

k hlavnému telesu slnečnej clony, čím je umožnený posuvný pohyb hlavného
telesa slnečnej clony po otočnom čape. Pre aretáciu slnečnej clony je posuvný
prvok opatrený tvarovanou pružinou uloženou zvonka tohoto posuvného prvku.

v

Ďalším známym riešením je úžitkový vzor CN2749715, kde je riešené puzdro
posuvné v axiálnom smere po otočnom hriadeli, na ktorom je slnečná clona rotačné
upevnená. Aretácia polohy slnečnej clony je pritom zaistená rovnako pomocou
tvarovanej pružiny.

Ďalším známym riešením umožňujúcim otočný pohyb telesa slnečnej clony okolo
r

pozdĺžnej osi čapu je riešenie podľa patentu EP0499020, podľa ktorého je klzný
prvok, uložený v tele slnečnej clony, opatrený kontaktným prvkom pôsobiacim
proti smeru osi čapu, pričom tento kontaktný prvok je opatrený pružinovým
prostriedkom um ožňujúcim aretáciu.

Teleskopická slnečná clona je takisto opísaná v patente US5871252, ktorý
obsahuje zostavu aretačnej pružiny v tvare svorky, obopínajúcu čap slnečnej clony.
V ideálnom prípade je táto aretačná pružina vyrobená z dvoch protiľahlých spôn
U-tvaru. Slnečná clona ďalej zahŕňa podporné rameno a panel, ktorý je
teleskopický namontovaný na doske. Panel má jadro, držiak alebo kanál, ktorý
podporuje jadro, a zostavu aretačnej pružiny alebo svorku, ktorá dosadá na oporné
rameno. Aretácia pružiny svorky súčasne umožňuje posuvný pohyb medzi nimi
tak, že panel môže byť teleskopický presunutý vzhľadom k nosnému ramenu.

Konštrukcia samotných aretačných pružín je predmetom ďalších známych riešení,
napr. riešenie podľa JP2009248927, kde je opísaná pružina, ktorá má dvojicu
pružinových delených častí, a tvorí priame spojenie s čapom slnečnej clony tým, že
tento čap obopína z vonkajšej strany. Pružina pritom v podstate kopíruje tvar
prierezu čapu vrátane jeho prípadných skosení.
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Takisto

známe

technické

riešenie

podľa

patentu

U S 5139303

obsahuje

mechanizmus na upevnenie slnečnej clony na otočnom hriadeli používajúci
pružinovú svorku um ožňujúcu posuv otočného hriadeľa tým, že má obecne tvar
písm ena U, a ktorá m á klip prvého a druhého ramena vo vnútri klipu puzdra
integrálne vytvoreného v zadnom paneli slnečnej clony. Klip kryt je pritom
navrhnutý tak, aby na predpätí spolupracovala s otočným hriadeľom jedna zo
zložiek pružného strmeňa, čím sa eliminuje prebytočný priestor medzi pružinovou
svorkou a slnečnou clonou, pokiaľ je clona otočená.

Pružiny v tvare obecného písm ena „U“ s rôznymi úpravami sú využité aj v
mnohých ďalších známych riešeniach, napr. v patente JP2010143337 alebo patente
JP2009248931.

Nevýhodou sa v tomto kontexte javí predovšetkým zbytočné predražovanie
konečného výrobku vzhľadom na zložitú konštrukciu posuvného prvku opatreného
aretačnou pružinou.

Podstata vynálezu

Väčšinu nedostatkov vyššie uvedených riešení do značnej miery odstraňuje pružina
na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony motorových
vozidiel, tvorená plastovým a/alebo kovovým tvarovaným telom, ktorého podstata
spočíva v tom, že plastové a/alebo kovové tvarované telo pružiny m á v reze
vedenom kolmo na pozdĺžnu os výsuvného čapu tvar písm ena „G“, keď na
uloženie v plastovom a/alebo kovovom posuvnom púzdre pohyblivom v axiálnom
smere v trubici slnečnej clony je plastové a/alebo kovové tvarované telo pružiny
opatrené aspoň jedným výsekom alebo výstupkom zodpovedajúcim tvarom,
3

umiestnením a veľkosťou výstupkom alebo výsekom vytvoreným na vnútornom
alebo vonkajšom povrchu plastového a/alebo kovového posuvného puzdra, pričom
na vyvinutie dostatočnej aretačnej sily na areáciu slnečnej clony v požadovanej
polohe je tvarované telo pružiny opatrené plôškou tvorenou horizontálnou časťou
písm ena „G“, zodpovedajúcou svojim umiestnením aretačnej plôške výsuvného
čapu slnečnej clony.

Tlak vyvíjaný plôškou pružiny na aretačnú plôšku výsuvného čapu slnečnej clony
r

pritom pri otáčaní plastového a/alebo kovového posuvného puzdra okolo pozdĺžnej
osi čapu, a tým pri rotačnom pohybe celej slnečnej clony s výsuvným čapom, je
schopný zabezpečiť

dostatočnú

aretačnú

silu

na

aretáciu

slnečnej

clony

v požadovanej polohe. Použitá konštrukcia pružiny pritom zabezpečí dostatočnú
aretačnú silu na aretáciu slnečnej clony v každej polohe vysunutia čapu tejto clony
i v smere horizontálnom, teda aj pri axiálnom posuve tejto slnečnej clony.

V jednom z výhodných uskutočnení je kovové telo pružiny do prierezového tvaru
písm ena „G“ vytvarované z jedného presne vyseknutého plošného kovového
polotovaru, a následne ohnuté do požadovaného prierezového tvaru písmena „G“.
V tomto výhodnom uskutočnení je posuvné puzdro vyrobené z plastu a opatrené
zodpovedajúcimi výstupkami či výsekami na uloženie a fixáciu pružiny.

V ďalšom z výhodných uskutočnení je plastové telo pružiny do prierezového tvaru
písm ena „G“ vytvarované vstrekovaním alebo vytlačovaním vhodného plastu,
pričom posuvné puzdro je takisto vyrobené z plastu a opatrené zodpovedajúcimi
výstupkami či výsekami na uloženie a fixáciu pružiny.
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Výhodou navrhovaného riešenia je u kovovej pružiny najm ä skutočnosť, že
pružina je v porovnaní s doterajšími riešeniami vyrobená z jedného polotovaru a
nie sú potrebné ďalšie kom ponenty ani následná kom pletácia samotnej pružiny. Jej
tvar je navrhnutý tak, že je možné ju jednoduchým spôsobom osadiť do plastového
posuvného puzdra, kde sa samočinne zaaretuje.

V prípade pružiny plastovej sa pri jednom pracovnom procese získava konečný
tvar pružiny, pričom osadenie do plastového posuvného puzdra je zhodné
s pružinou kovovou.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie objasnený na priložených obrázkoch, kde Obr. 1 až Obr. 10
znázorňujú rôzne varianty technického uskutočnenia samotnej pružiny, a Obr. 11 a
Obr. 12 potom detaily uloženia pružiny v posuvnom plastovom puzdre na
výsuvnom čape slnečnej clony a Obr. 13, kde je v reze znázornený kom plet trubice
slnečnej clony, posuvný prvok, pružina i čap slnečnej clony.

Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape 2 slnečnej clony
motorových vozidiel podľa Obr. 1, Obr. 2, Obr. 11, Obr. 12 a Obr. 13 je tvorená
kovovým tvarovaným telom i , ktoré je do prierezového tvaru písmena "G"
vytvarované z jedného presne vyseknutého plošného kovového polotovaru. Na
uloženie v plastovom posuvnom puzdre 3_ pohyblivom v axiálnom smere v uložení
5

trubice 4_slnečnej clony je kovové tvarované telo i pružiny opatrené dvomi
čelnými výstupkami H., zodpovedajúcimi tvarom, umiestnením a veľkosťou
dvoma čelným výsekom vytvoreným na vnútornom povrchu plastového posuvného
puzdra 3.

Dostatočná aretačná sila na aretáciu slnečnej clony v požadovanej

polohe je pritom odvodená z tlaku vyvíjeného plôškou jO tvarovaného tela i
pružiny na aretačnú plôšku 20 výsuvného čapu 2_slnečnej clony.

Príklad 2

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape 2 slnečnej clony
motorových vozidiel podľa Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12 a Obr. 13 je tvorená
plastovým tvarovaným telom i , ktoré je do prierezového tvaru písmena "G"
vytvarované

pri

výrobnom

procese

na vytlačovacom

stroji.

Na

uloženie

v plastovom posuvnom puzdre 3 pohyblivom v axiálnom smere v uložení trubice 4
slnečnej clony je plastové tvarované telo I prispôsobené vnútornému povrchu
plastového posuvného puzdra 3. Dostatočná aretačná sila na aretáciu slnečnej
clony v požadovanej polohe je pritom odvodená z tlaku vyvíjeného plôškou 10
tvarovaného tela i pružiny na aretačnú plôšku 20 výsuvného čapu 2 slnečnej clony.

Príklad 3

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape 2 slnečnej clony
motorových vozidiel podľa Obr. 3, Obr. 4, Obr. 11, Obr. 12 a Obr. 13 je tvorená
kovovým tvarovaným telom i , ktoré je do prierezového tvaru písm ena "G"
vytvarované z jedného presne vyseknutého plošného kovového polotovaru. Na
uloženie v plastovom posuvnom puzdre 3 pohyblivom v axiálnom smere v uložení
trubice 4 slnečnej clony je kovové tvarované telo i pružiny opatrené dvomi
bočnými výsekmi 14 zodpovedajúcimi tvarom, umiestnením a veľkosťou dvom

bočným výstupkom vytvoreným na vnútornom povrchu plastového posuvného
puzdra 3. D ostatečná aretačná sila
polohe je pritom

na aretáciu slnečnej clony v požadovanej

odvodená z tlaku vyvíjeného plôškou K) tvarovaného tela i

pružiny na aretačnú plôšku 20 výsuvného čapu 2 slnečnej clony.

Príklad 4

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape 2 slnečnej clony
motorových vozidiel podľa Obr. 5, Obr. 6, Obr. 11, Obr. 12 a Obr. 13 je tvorená
kovovým tvarovaným telom i , ktoré je do prierezového tvaru písmena "G"
vytvarované z jedného presne vyseknutého plošného kovového polotovaru.

Na

uloženie v plastovom posuvnom puzdre 3 pohyblivom v axiálnom smere v uložení
trubice 4 slnečnej clony je kovové tvarované telo I pružiny opatrené dvomi
čelnými výstupkami

JJ. zodpovedajúcimi tvarom, um iestnením a veľkosťou

dvom čelným výsekom vytvoreným na vnútornom povrchu plastového posuvného
puzdra 3
veľkosťou

a dvomi bočnými výsekmi 14 zodpovedajúcimi tvarom, umiestnením a
dvom

bočným

výstupkom

vytvoreným

na vnútornom

plastového posuvného puzdra 3. Dostatočná aretačná sila
clony v požadovanej polohe je pritom

povrchu

na aretáciu slnečnej

odvodená z tlaku vyvíjeného plôškou 10

tvarovaného tela i pružiny na aretačnú plôšku 20 výsuvného čapu 2 slnečnej clony.

Príklad 5

Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape 2 slnečnej clony
motorových vozidiel podľa Obr. 7, Obr. 8, Obr. 11, Obr. 12 a Obr. 13 je tvorená
kovovým tvarovaným telom j., ktoré je do prierezového tvaru písmena "G"
vytvarované z jedného presne vyseknutého plošného kovového polotovaru. Na
uloženie v plastovom posuvnom puzdre 3 pohyblivom v axiálnom smere v uložení

trubice 4 slnečnej clony je kovové tvarované telo \ pružiny opatrené na každej
bočnej stene tvarovaného tela dvom bočnými výsekmi 14 zodpovedajúcimi
tvarom, umiestnením a veľkosťou

dvom bočným výstupkom vytvoreným na

vnútornom povrchu plastového posuvného puzdra 3. D ostatečná aretačná sila na
aretáciu slnečnej clony v požadovanej polohe je pritom

odvodená z tlaku

vyvíjeného plôškou 10 tvarovaného tela 1 pružiny na aretačnú plôšku 20
výsuvného čapu 2 slnečnej clony.

Okrem uvedených príkladov uskutočnenia sú možné aj ďalšie kombinácie
výstupkov a výsekov na uloženie pružiny do plastového posuvného puzdra čapu
slnečnej clony.

Priemyselná využiteľnosť

Pružinu slnečnej clony podľa tohoto vynálezu je možné použiť do všetkých
variantov daného typu slnečnej slony pre motorové vozidlá.
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TfsvoíéPATENTOVÉ NÁ ROKY
1. Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony
motorových vozidiel vyznačujúca sa tým , že plastové a/alebo kovové tvarované
telo (1) pružiny m á v reze vedenom kolmo na pozdĺžnu os výsuvného čapu (2) tvar
písmena "G", pričom na uloženie v plastovom a/alebo kovovom posuvnom puzdre
(3), pohyblivom v axiálnom smere v trubici (4) slnečnej clony, je plastové a/alebo
kovové tvarované telo (1) pružiny na vyvinutie dostatočnej aretačnej sily na
aretáciu slnečnej clony v požadovanej polohe opatrené plôškou (10) tvorenou
horizontálnou časťou písm ena "G", zodpovedajúcou svojím umiestnením aretačnej
plôške (20) výsuvného čapu (2) slnečnej clony.

2. Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony
motorových vozidiel, podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým , že plastové a/alebo
kovové tvarované telo (1) pružiny je opatrené aspoň jedným výsekom (14) alebo
výstupkom (11) zodpovedajúcim tvarom, umiestnením a veľkosťou výstupkom
alebo výsekom vytvoreným na vnútornom alebo vonkajšom povrchu plastovného
a/alebo kovového posuvného puzdra (3).

3. Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony
motorových vozidiel, podľa nároku

1 alebo 2, vyznačujúca sa tým , že

polotovarom na zhotovenie kovového tvarovaného tela (1) pružiny v prierezovom
tvare písmena "G" je vyseknutý plošný kovový diel.
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