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Opis
[0001] Vynález sa týka použitia zásobného zväzku množstva hadicového, okrúhlo pleteného,
elastického trikotového materiálu, zásobný zväzok má stredovú os, okolo stredovej osi je
množstvo usporiadané prstencovo, použitie takéhoto zásobného zväzku je známe z EP 136
766 B1.
Z EP 136 766 B1 je známe zariadenie na držanie zásobného zväzku trikotového materiálu
v stroji na povliekanie kvádrového objektu. To platí najmä pre tam opísané a v nároku 1
uvedené usporiadanie. Zásobný zväzok pozostáva z množstva hadicového, okrúhlo
pleteného, elastického trikotového materiálu. Toto množstvo je viac alebo menej
nepravidelne stlačené v axiálnom smere a je združené v prstencovom množstve. Na tento
účel sa nasúva prakticky nekonečná hadica prípadne pančucha z trikotového materiálu
vyrábaná na okrúhlom pletacom stroji na rúrkový kus a zhrnuje sa v axiálnom smere
rúrkového kusu. Vzniká nepravidelný zásobný zväzok. Tento je prstencový. V US 5,778,642
je takýto zásobný zväzok zobrazený napríklad na obrázkoch 1 a 3, kde je označený
vzťahovou značkou 23. Na obrázku 3 je zrejmé nepravidelné axiálne stlačenie. Na obrázku 1
je zrejmý zásobný zväzok 23, ktorý je zhrnutý prostredníctvom štyroch prstencových
obvodových pások, ktoré sú označené vzťahovou značkou 26. V EP 136 766 B1 je zásobný
zväzok označený vzťahovou značkou 4.
Ak sa zásobný zväzok trikotového materiálu, ako je opísaný v EP 136 766 B1, umiestni
na oblúkové výložníky tam opísaného stroja na povliekanie kvádrového objektu, je možné
trikotový materiál sťahovať v smere stredovej osi, ako je to napríklad tiež znázornené v
uvedenom US 5,778,642 pre tamojší materiál. Pri tomto sa nepravidelne zhrnutá zásoba
v prstencovom množstve krok za krokom spotrebováva. Okrem toho sa odkazuje
na DE 10 2010 003 764.
[0002] Nevýhodou už známeho zariadenia podľa EP 136 766 B1 je, že sila potrebná na
sťahovanie trikotového materiálu zo zásobného zväzku nie je konštantná. V závislosti
od náhodného balenia zásobného zväzku je potrebná väčšia alebo menšia sila. Sila
na stiahnutie tiež varíruje so vzdialenosťou, ktorá je voľná medzi príslušným koncom
zásobného zväzku a odťahovacími hranami ležiacimi vpredu v smere ťahu. Pri čerstvom
zásobnom zväzku je dráha k hranám odťahovania malá, pri takmer spotrebovanom
zásobnom zväzku je dráha veľká. Zodpovedajúcim spôsobom varíruje aj trenie. Trikotový
materiál musí byť spočiatku ťahaný po kratšej dráhe, potom ale po stále sa predlžujúcej
dráhe.
[0003] Napokon je nepravidelné zhrnutie prstencového množstva do zásobného zväzku
podľa stavu techniky spojené s nevýhodu, že sa zásobné zväzky sťahujú rôzne a sú
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geometricky odlišné. Tvar hotového zásobného zväzku sa pri každom jednotlivom prípade
mení. Opticky atraktívny vzhľad sa nedosiahne.
[0004] Z US 4,106,398 A je známe hadicové množstvo hadicovej fólie z plastu, ktorá je
umiestnená na nosnom telese. Materiál hadicovej fólie nie je opísaný ako elastický, taktiež
nie je okrúhlo pletený. Zásobný zväzok má stredovú os, ktorá je tvorená nosičom, okolo
stredovej osi je množstvo usporiadané prstencovo. Hadicová fólia nevykazuje žiadne vlákna,
nie je vyrobená z trikového materiálu. Hadicová fólia je poskladaná cikcakovým spôsobom
vo viacerých vrstvách ležiacich nad sebou, pričom jednotlivé vrstvy sa nachádzajú v stále sa
zväčšujúcom odstupe od stredovej osi. Na použitie v zariadení na povliekanie kvádrového
objektu trikotovým materiálom nie je toto hadicové množstvo vhodné a ani určené.
[0005] Z US 4,265,439 A sú známe spôsob a zariadenie na výrobu zásobného zväzku z
hadicovej fólie. Na použitie v stroji na povliekanie kvádrového objektu trikotovým materiálom
nie je zásobný zväzok vyrobený týmto spôsobom vhodný.
[0006] Vychádzajúc z tohto je teraz úlohou vynálezu eliminovať nevýhody použitia už
známeho zásobného zväzku a ďalej zdokonaliť použitie už známeho zásobného zväzku tak,
aby bolo možné trikotovú pančuchu na stroji vyťahovať zo zásobného zväzku
s konštantnejšou silou, aby zásobný zväzok vykazoval pravidelnú štruktúru, a aby zásobný
zväzok mohol byť ešte lepšie zabalený s väčším počtom zásobných zväzkov.
[0007] Táto úloha je vyriešená použitím podľa nároku 1.
[0008] Tento zásobný zväzok môže byť alternatívne opísaný aj tak, že najspodnejšia prvá
vrstva aspoň čiastočne vymedzuje vnútornú plochu prstencového množstva. Nasledujúca,
druhá vrstva leží, pri pohľade od strednej osi, mimo tejto prvej polohy a rozprestiera sa, pri
pohľade v smere strednej osi, v opačnom smere k nej. Tretia vrstva sa zase opätovne
rozprestiera v rovnakom smere ako prvá vrstva, tretia vrstva prekrýva druhú vrstvu a má v
oblasti druhej vrstvy kontakt s prvou vrstvou. V ďalšej alternatíve môže byť zásobný zväzok
tiež opísaný tak, že žiadna vrstva nie je k stredovej osi bližšia ako prvá vrstva.
[0009] Na rozdiel od poskladania, ako je naznačené napríklad na obrázku 3 uvedeného
US 5,778,642, a zodpovedá vytvoreniu naťahovacej harmoniky prípadne vlnitej rúrky (pozri
napríklad EP 182 001 a EP 349 778) prípadne vlnovca, teda neležia jednotlivé vrstvy v
smere stredovej osi odstupňované za sebou, ale priečne k stredovej osi cez seba.
[0010] Výhodne je dĺžka susedných vrstiev pri pohľade v smere strednej osi rovnaká. Týmto
sa získa prstencové množstvo, ktorého prierez je pri pohľade v radiálnej rovine v podstate
pravouhlý.
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[0011] Príslušné vrstvy sú spojité cez ohybové línie, prípadne línie poskladania.
V ohybových líniách sa materiál zloží späť o 180°. V dôsledku toho vzniká tvar cikcaku.
Ohybové línie výhodne ležia na rovinách radiálnych k stredovej osi. Výhodne ležia všetky
ohybové línie prvej a druhej, tretej a štvrtej, piatej a šiestej vrstvy atď., t. j. všetky ohybové
línie, pri ktorých je spodná vrstva nepárnym číslom, v podstate na prvej spoločnej radiálnej
rovine. Rovnako je tomu pre ohybové línie, pri ktorých je spodná vrstva párnym číslom, takže
tieto výhodne ležia na druhej spoločnej radiálnej rovine. Prvá radiálna rovina a druhá
radiálna rovina vymedzujú rozmer prstencového množstva v smere stredovej osi.
[0012] Pri tomto zásobnom zväzku je možné trikotový materiál odťahovať s podstatne
konštantnejšou odťahovacou silou. Vzdialenosť medzi koncovou oblasťou zásobného
zväzku, napríklad druhou spoločnou radiálnou rovinou, a odťahovacími koncami stroja
zostáva konštantná od odťahovania n-tej najhornejšej vrstvy až po odťahovanie
najspodnejšej prvej vrstvy. K rozdielnemu treniu nedochádza. Trikotový materiál je podľa
vynálezu pravidelne nanesený a poskladaný, týmto je ho možné priaznivo odťahovať.
Pri odťahovaní trikotového materiálu nie je problém so zadrhávaním ani hromadením. V už
známom stave techniky neexistuje takéto pravidelné uskutočnenie.
[0013] Hotový zásobný zväzok má výhodne viac alebo menej tvar kvádrového objektu. Jeho
dĺžka zodpovedá polovici vonkajšieho obvodu prstencového množstva. Šírka zodpovedá
dĺžke vrstvy meranej v smere stredovej osi. Hrúbka zodpovedá dvojnásobku hrúbky prierezu,
to znamená dvojnásobku súčtu hrúbky n vrstiev naskladaných navzájom na sebe. Takýto
objekt je možné dobre zabaliť. Neobsahuje náhodné duté priestory. Nedochádza k zvíreniu
alebo nerovnomernostiam.
[0014] Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplývajú zo zvyšných patentových nárokov, ako aj z
nasledujúceho opisu príkladov uskutočnenia vynálezu, ktoré nemajú byť chápané
obmedzujúco. Tu zobrazuje:
obrázok 1:

perspektívne zobrazenie hotového zásobného zväzku, vhodného pre obchod,

obrázok 2

perspektívne zobrazenie vradeného kroku vo výrobe zásobného zväzku podľa
obrázku 1, zobrazené je prstencové množstvo usporiadane zhrnutého
trikotového materiálu,

obrázok 3:

pohľad v reze pozdĺž línie rezu III-III na obrázku 2,

obrázok 4:

pohľad na detail IV v znázornenom smere pohľadu na obrázku 2,

obrázok 5

schematické zobrazenie na vysvetlenie spôsobu výroby zásobného zväzku,
znázornený je rúrkový kus, na ktorom sú cikcakovým spôsobom nanesené
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vrstvy trikotového materiálu, za účelom lepšieho zobrazenia sú vrstvy
oddelené od seba navzájom,
obrázok 6:

principiálne zobrazenie vo forme rezu v radiálnej rovine rezu VI-VI
pre prstencové množstvo, ktoré vykazuje obalenie v prvom uskutočnení a

obrázok 7:

principiálne zobrazenie vo forme rezu v radiálnej rovine rezu VI-VI
pre prstencové množstvo, ktoré vykazuje obalenie v druhom uskutočnení.

[0015] Trikotový materiál použitý pre zásobný zväzok je ponúkaný a distribuovaný
prihlasovateľom. Ide o hadicový, okrúhlo pletený, v dvoch smeroch elastický materiál. To
znamená, že môže byť napínaný tak v smere hadice, ako aj v obvodovom smere hadice.
Materiál sa tiež označuje ako pančucha, podobá sa pančuche zhotovenej z plastu, napríklad
nylonovej pančuche (registrovanej značky Nylon). Vlákna sú z polyamidu, polyesteru alebo z
iného plastu, môžu byť tiež z iného materiálu, výhodne sa použije aj z bavlna. Titer, t. j.
jemnosť, je v rozsahu od 50 do 200 dtex, výhodne v rozsahu od 75 do 110 dtex. Trikotový
materiál má plošnú hmotnosť od 5 do 200 g/m2, výhodne od 10 do 120 g/m2, výhodne od 10
od 120 g/m2. Predĺženie v oboch smeroch vychádzajúc z pleteného materiálu odoberaného
zo stroja je najmenej 20 %, výhodne najmenej 40 %. Rozťažnosť sa dosahuje materiálom
vlákien a/alebo typom pletenia. Namiesto procesu pletenia je možné použiť aj iné procesy,
najmä procesy tkania, ktoré sú vhodné na zhotovenie okrúhlej pančuchy.
[0016] Zásobný zväzok zobrazený na obrázku 1 je pripravený na prepravu. Vykazuje
prstencové množstvo 20 trikotového materiálu. Takéto množstvo je znázornené na obrázku
2, ale na rozdiel od obrázku 2 je množstvo na obrázku 1 plošne stlačené. Na obrázku 2
vykazuje vnútorný dutý priestor. Zásobný zväzok podľa obrázku 1 ďalej vykazuje vonkajší
obal 22, ktorý je vyrobený z priehľadnej plastovej fólie. Táto môže mať hrúbku 10 až
50 mikrometrov, len ako exemplárna hodnota. Ďalšie obalové fólie sú možné. Transparentná
fólia má takú výhodu, že obsah, konkrétne prstencové množstvo 20, je chránený proti
vlhkosti a znečisteniu a okrem toho je okamžite rozpoznateľný.
[0017] Obal 22 je stiahnutý dvomi pásmi 24, ktoré sú vyrobené z úzkeho pásika, pričom
konce pásika sú výhodne zvarené. Takéto pásiky sa veľmi často používajú na balenie v
oblasti balíkov a podobne, sú známe zo stavu techniky. Je tiež možné použiť šnúry, hrubšie
nite a podobne.
[0018] Na opis zásobného zväzku sa používa stredová os 26. Táto bude lepšie zrejmá z
nasledujúceho. Ako je znázornené predovšetkým na obrázku 2, označuje geometrickú
stredovú os prstencového množstva 20. Toto je tiež zrejmé z obrázku 5.
[0019] Zásobný zväzok má v smere tejto stredovej osi 26 rozmer 20 až 150 cm, výhodne 40
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až 80 cm a výhodnejšie približne 60 cm. Priečne rozmery k tomuto, v smere najväčšieho
rozmeru, sú približne jeden až trikrát väčšie ako rozmer v smere stredovej osi 26. Najväčší
rozmer zásobného zväzku podľa obrázku 1 je v podstate definovaný výrobným strojom,
predovšetkým pletacím stojom. Trikotový materiál vyrobený pletacím strojom (nezobrazený)
je zvyčajne navinutý na valec, ktorý má pri pohľade v axiálnom smere dĺžku polovice
priemeru pletenej hadice. Tento rozmer je zasa určujúci pre najväčší rozmer zásobného
zväzku podľa obrázka 1. Tento najväčší rozmer je v oblasti jeden- až dvojnásobku
uvedeného axiálneho rozmeru.
[0020] Na základe obrázkov 2 až 5 bude teraz vysvetlená štruktúra prstencového množstva
20. Tieto obrázky zobrazujú schematické znázornenia, samotný hotový produkt, t.j. zásobný
zväzok, je znázornený na obrázku 1. Prstencové množstvo 20 podľa obrázku 2 má
najspodnejšiu prvú vrstvu 28, ktorá definuje vnútornú plochu znázorneného telesa. N-tá
vrstva 30 definuje vonkajšiu plochu. Medzi touto prvou vrstvou 28 a n-vrstvou 30 sa
nachádzajú ďalšie vrstvy, teda vychádzajúc od prvej vrstvy 28 druhá vrstva 32, tretia vrstva
34, štvrtá vrstva 36, piata vrstva 38 atď. Jednotlivé vrstvy sú spolu spojené cez línie 40
skladania. Pri pohľade na čelnú stranu telesa zobrazeného na obrázku 2, ktoré predstavuje
prstencové množstvo 20, je viditeľný väčší počet línií 40 skladania, ako je to zrejmé
z obrázkov 3 a 4. Čelná plocha telesa podľa obrázka 2 je prvá radiálna rovina 42, s ňou
paralelná zadná plocha je druhá radiálna rovina 44. Prvá radiálna rovina 42 je vytvorená
líniami 40 skladania medzi zakaždým dvomi vrstvami, pri ktorých spodná vrstva má nepárne
poradové číslo. Začína sa teda líniou 40 skladania medzi prvou vrstvou 28 a druhou vrstvou
32, pokračuje sa líniou skladania medzi treťou vrstvou 34 a štvrtou vrstvou 36 atď. Druhá
radiálna rovina 44 je tvorená líniami 40 skladania, pri ktorých vrstvy zakaždým tvoriace jeden
pár vykazujú spodnú vrstvu s párnym poradovým číslom, teda línia 40 skladania druhej
vrstvy 32 do tretej vrstvy 34, línia 40 skladania štvrtej vrstvy 36 do piatej vrstvy 38 atď. Prvá
radiálna rovina 42 tiež ešte obsahuje koniec n-tej vrstvy 30. Druhá radiálna rovina 44
zahrnuje začiatok prvej vrstvy 28. Susediace vrstvy sú uložené plošne na seba a nad sebou.
[0021] Takéto opísané usporiadanie cik-cak nad sebou uložených vrstiev je zvlášť pravidelné
vyhotovenie. Je možný aj menší stupeň usporiadania. Línie 40 skladania nemusia všetky
ležať v príslušnej radiálnej rovine. Výhodné je ale také uskutočnenie, ako je znázornené.
[0022] Obrázok 5 zobrazuje, ako sa zľava privádzaná hadicová pletená pančucha nasunie
na rúrku 46, ktorá tu predstavuje len pomocný prostriedok. Začiatok prvej vrstvy 28 sa uloží
na rúrku 46. Línia 40 skladania medzi prvou vrstvou 28 a druhou vrstvou 32 definuje prechod
do druhej vrstvy 32, tu zobrazenej šikmo, aby ju bolo možné jasne odlíšiť od prvej vrstvy 28.
To platí aj pre ďalšie vrstvy. Druhá vrstva 32 prechádza v línii 40 skladania zasa do tretej
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vrstvy 34 atď. až po piatu vrstvu 38. Za účelom získania štruktúry podľa obrázku 2, musia byť
jednotlivé vrstvy ešte stlačené v radiálnom smere rúrky 46. Rúrka 46 môže byť neskôr
odstránená. Os rúrky 46 definuje aj stredovú os 26. Je zrejmé, že štruktúra znázornená na
obrázku 5 je prstencová. Rovnako je zrejmá aj štruktúra radiálnych rovín 42 a 44. Prvá
radiálna rovina 42 leží naľavo od skladania a je definovaná tamojšími líniami 40 skladania,
zatiaľ čo druhá radiálna rovina 44 leží na pravej strane, pričom je definovaná začiatkom prvej
vrstvy 28 a obidvomi nad ňou ležiacimi líniami 40 skladania.
[0023] Pri kinematickom obrátení je tiež možné skladanie zvonka dovnútra. Potom sa začne
n-tou vrstvou a skladá sa po prvú vrstvu.
[0024] Na dokončenie prstencového množstva 20 na distribúciu je toto množstvo vybavené
opísaným obalom 22. Tento vykazuje vo výhodnom uskutočnení medzikus 48 a/alebo
pomocné vlákna 50. Medzikus 48 prechádza cez dutý priestor prstencového množstva, ako
je definovaný na obrázku 5 rúrkou 46 a na obrázku 2 zobrazeným kanálom. Medzikus 48 je
týmto umiestnený medzi hornou vetvou prstenca, prvým čiastkovým prstencom, napríklad
horným čiastkovým prstencom na obrázkoch 2 a 5, ktorý sa rozprestiera po 180°, a spodnou
vetvou prstenca, druhým spodným čiastkovým prstencom, ktorý sa rozprestiera po
zostávajúcich 180°. Inými slovami vyjadrené, medzikus 48 zamedzuje tomu, aby vnútorná
plocha prvej vrstvy 28 v hornej časti, nazývanej tiež horná vetva, prišla do kontaktu
s vnútornou plochou prvej vrstvy 28 v spodnej časti prípadne spodnej vetvy prstencového
množstva 20. Medzikus 48 uľahčuje nájdenie vnútorného dutého priestoru prípadne kanála,
ktorý sa rozprestiera okolo stredovej osi 26. Poradie jednotlivých vrstiev zostáva lepšie
zachované. Dodatočne alebo alternatívne môžu byť tiež cez kanál prípadne dutý priestor
pretiahnuté pomocné vlákna, pásky alebo podobne, ako je to na obrázku 6 naznačené
vzťahovou značkou 50. Tieto sa výhodnejšie nachádzajú na mieste, na ktorom sa neskôr
nachádzajú ramená zariadenia. Týmto sa používateľovi uľahčí umiestnenie zásobného
zväzku na zariadení. Pomocné vlákna 50 poskytujú indikáciu. Okrem toho pomocné vlákna
50 zamedzujú nesprávnemu otvoreniu poskladaného prstencového množstva 20, ako je
zrejmé na obrázku 1. Rovnakú úlohu má aj medzikus 48. Na obrázku 1 sa prstencové
množstvo 20 nachádza v stlačenom stave, obrázky 2 a 5 ukazujú medzikrok, v ktorom
prstencové množstvo 20 ešte nie je v stlačenom stave.
[0025] Na obrázkoch 6 a 7 sú obal 22 a jeho medzikus 48 zobrazené zakaždým len
schematicky. V obidvoch prípadoch obal 22 relatívne úzko obopína prstencovité množstvo
20. Na obrázku 5 je obalom uzavreté vrecko, ktoré je v podstate tvorené dvoma bočnými
stenami. Zo stredu aspoň jednej bočnej steny vyčnieva plochý medzikus 48. Možné je
medzikus 48 spojiť s najmenej jednou bočnou stenou alebo nie. V uskutočnení podľa
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obrázka 6 je medzikus 48 nevyhnutnou súčasťou obalu 22, ktorý ako celok má tvar torusu,
často tiež nazývaného donut.
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Patentové nároky
1.

Použitie zásobného zväzku množstva hadicového, okrúhlo pleteného, elastického
trikotového materiálu, zásobný zväzok má stredovú os (26), okolo stredovej osi (26)
je množstvo usporiadané prstencovo, trikotový materiál vykazuje vlákna s titrom
prípadne jemnosťou od 30 do 200 dtex, trikotový materiál je cikcakovým spôsobom
poskladaný vo viacerých vrstvách ležiacich nad sebou, pričom jednotlivé vrstvy sa
nachádzajú vo zväčšujúcom sa odstupe od stredovej osi (26) v stroji na povliekanie
kvádrového objektu trikotovým materiálom.

2.

Použitie zásobného zväzku podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že prstencové
množstvo (20) vykazuje prostriedok na fixáciu polohy, predovšetkým najmenej jeden
uzatvorený pás (24) obopínajúci prstencové množstvo (20).

3.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že zásobný zväzok vykazuje obal (22), ktorý obopína
prstencové množstvo (20).

4.

Použitie zásobného zväzku podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že obal (22) má
formu prstencovej hadice, alebo že obal (22) vykazuje medzikus (48), ktorý je vedený
paralelne vzhľadom na stredovú os (26) cez prstencové množstvo (20).

5.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že pri pohľade v smere stredovej osi (26) je dĺžka
prstencového množstva od 20 do 100 cm, výhodne od 50 do 70 cm, výhodnejšie 60
cm.

6.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že prstencové množstvo (20) vykazuje najmenej dvadsať
vrstiev, výhodne najmenej päťdesiat vrstiev, výhodnejšie najmenej sto vrstiev.

7.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že pri pohľade v smere stredovej osi (26) majú vrstvy dĺžku,
ktorá je s odchýlkou 10 % rovnaká pre každú vrstvu.

8.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že vlákna vykazujú titer prípadne jemnosť od 50 do 150 dtex.

9.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že prstencové množstvo (20) je poskladané okolo dvoch línií
skladania rozprestierajúcich sa paralelne vzhľadom na stredovú os (26) za vzniku
plošnej jednotky.
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10.

Použitie zásobného zväzku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
vyznačujúce sa tým, že prstencové množstvo (20) vykazuje dva čiastkové prstence,
a že najspodnejšia vrstva obidvoch čiastkových prstencov je vo vzájomnom kontakte,
predovšetkým vo vzájomnom kontakte v oblasti stredovej osi (26).
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