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Opis
[0001] Tento vynález sa týka zariadenia na ukotvenie previsnutého prvku ku
konštrukcii.
[0002] Bežným príkladom previsnutého prvku na konštrukcii je balkón na budove.
[0003] Pri jestvujúcich balkónoch vyrobených z betónu sa do podlahovej dosky
príslušnej podlahy ukladajú výstužné prúty.
[0004] Za účelom prerušenia tepelného mostu boli vyvinuté kotviace systémy, ktoré
umožňujú, aby výstužné prúty pokračovali od podlahovej dosky balkóna k vnútornej
podlahovej doske príslušnej podlahy, pričom betónové teleso je prerušené tepelným
izolačným materiálom.
[0005] Na strane, ktorá má byť pri použití horná, sú takéto kotviace systémy vybavené
ťahadlami, obvykle tiež tyčami zachytávajúcimi tlakové sily a šikmo stúpajúcimi
spojovacími tyčami medzi ťahadlami a tyčami zachytávajúcimi tlakové sily alebo
spojovacími vystuženiami tak, aby absorbovali bočné sily. V strede medzi izolačnými
doskami je izolačný materiál.
[0006] Takéto systémy sú nevýhodné v tom, že pokiaľ nie sú postavené balkóny
nemôže začať murovanie vonkajšej fasády.
[0007] Nakoniec je potrebné uviesť, že umiestnenie takýchto balkónov si vždy
vyžaduje dočasné lešenie, čo so sebou prináša obrovské náklady.
[0008] Navyše, ak nie sú všetky balkóny usporiadané presne nad sebou, ako to často
požaduje moderná architektúra, náklady na uvedené dočasné lešenie sa značne
zvýšia.
[0009] V dokumente NL 1035733 je opísaná konštrukcia, ktorá má kotviaci hák
obsahujúci koncovú platničku a k tejto koncovej platničke privarený hák. Háková botka
má hák, ktorý je pripevnený k základni použitím matíc a medzi hákom hákovej botky
a botky kotvy je usporiadaná bočná platnička. Medzi základňou a hákovou botkou je
usporiadaná čelná platnička a k tlakovým kotvám sú pripevnené svorníky pre veľké
zaťaženie.
[0010] Takáto konštrukcia si nemusí vždy vyžadovať dočasné lešenie, ale nerieši
ostatné uvedené problémy.
[0011] Cieľom tohto vynálezu je odstrániť vyššie uvedené a ďalšie nevýhody
známych ukotvení previsnutého prvku ku konštrukcii.
[0012] Z tohto dôvodu sa vynález týka zariadenia na ukotvenie previsnutého prvku ku
konštrukcii, pričom toto zariadenie obsahuje dve spojovacie časti, z ktorých jedna zo
spojovacích častí je vhodná na pripojenie k previsnutému prvku, pričom druhá je
vhodná na pripojenie ku konštrukcii, a pričom spojovacie časti sú vybavené
mechanickými spojovacími prostriedkami a pričom aspoň jedna zo spojovacích častí
obsahuje voľne vyčnievajúci prvok, ktorého maximálna dĺžka je viac ako desať
centimetrov, pričom spojovacie časti sa týkajú spojovacej časti samec a spojovacej
časti samica, pričom spojovacia časť samec obsahuje voľne vyčnievajúci prvok,
napríklad v tvare prvého nosníkového prvku opatreného mechanickými spojovacími
prostriedkami na jednom vzdialenom konci a opatrený spojovacou základňou na
opačnom vzdialenom konci, pričom spojovacia časť samec je vytvorená na previsnutej
konštrukcii, pričom spojovacia časť samica je vytvorená na konštrukcii.
[0013] Hlavná výhoda spočíva v tom, že previsnutý prvok môže byť bezpečne
pripojený zvnútra budovy alebo konštrukcie budovy s touto konštrukciou bez potreby
akejkoľvek podpory v čase kotvenia.
[0014] Okrem toho bude v čase kotvenia potrebná podstatne menšia pracovná sila,
pretože previsnutý prvok môže byť dodávaný ako prefabrikovaný a bude postačovať
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uskutočnenie mechanického spojenia, čo môže byť úplne urobené na vnútornej strane
konštrukcie.
[0015] V skutočnosti, minimálna dĺžka voľne vyčnievajúceho prvku umožňuje
udržiavať previsnutý prvok v polohe na vonkajšej strane konštrukcie, napríklad
pomocou žeriavu, pričom voľne vyčnievajúci prvok je vedený cez izolačnú vrstvu do
vnútorného priestoru, kde sa môže uskutočniť mechanické spojenie.
[0016] Predložený vynález sa tiež týka spôsobu ukotvenia previsnutého prvku podľa
tohto vynálezu ku konštrukcii, pričom počas montáže konštrukcie predchádza
ukotveniu previsnutého prvku ku konštrukcii možná aplikácia izolačnej vrstvy a, ak je
to potrebné, použitie akéhokoľvek povrchu fasády.
[0017] Výhodné použitie tohto spôsobu spočíva v použití zariadenia podľa tohto
vynálezu, pričom jedna spojovacia časť je spojená s previsnutým prvkom, pričom
druhá spojovacia časť je spojená s konštrukciou počas jej montáže, a pričom po v
podstate aplikovaní možnej izolačnej vrstvy a, ak je to potrebné, po v podstate
dokončení fasády je previsnutý prvok spojený s konštrukciou vzájomným spojením
spojovacích častí pomocou mechanických spojovacích prostriedkov.
[0018] Pre lepšie vysvetlenie znakov vynálezu, je opísané nasledujúce výhodné
uskutočnenie zariadenia na ukotvenie previsnutého prvku ku konštrukcii podľa tohto
vynálezu, len ako príklad, bez toho aby bolo akýmkoľvek spôsobom obmedzujúce s
odkazom na sprievodné obrázky na ktorých:
obrázok 1 znázorňuje zariadenie na ukotvenie previsnutého prvku ku konštrukcii
v rozloženom pohľade v perspektíve;
obrázky 2 a 3 predstavuje zariadenie podľa obrázku 1 zakaždým z iného pohľadu;
obrázok 4 predstavuje zariadenie podľa obrázku 1 v pohľade zboku a v
namontovanej polohe použitia;
obrázky 5 až 7 predstavujú tri rôzne pohľady na jeden a ten istý variant
uskutočnenia zariadenia na ukotvenie previsnutého prvku ku konštrukcii.
[0019] Obrázok 1 predstavuje zariadenie na ukotvenie previsnutého prvku ku
konštrukcii 1 podľa vynálezu, skrátene tiež nazývané ukotvenie 1, s dvoma
spojovacími časťami, v tomto prípade konkrétnejšie spojovacou časťou 2 samec a
spojovacou časťou 3 samica znázornené v rozloženom pohľade vo vzájomnej polohe.
[0020] Spojovacia časť 2 samec je tu navrhnutá tak, aby bola vytvorená v
previsnutom prvku, ako je napríklad balkónová podlaha, pričom spojovacia časť 3
samica je tu navrhnutá tak, aby bola vytvorená v hlavnej konštrukcii, ako je napríklad
budova.
[0021] Spojovacia časť 2 samec v podstate pozostáva z v podstate pevného, v tomto
prípade prvého kovového nosníkového prvku 4 opatreného závitovým otvorom 6 na
jednom konci 5 v prierezovej ploche, a opatreného druhým nosníkovým prvkom na
protiľahlom konci 7 nasmerovaným priečne do prvého nosníkového prvku 4, ktorý
vedie k pätke 9 vyčnievajúcej na každej strane druhého nosníkového prvku 8, ktorý
má prvú pätkovú časť 9A druhú pätkovú časť 9B.
[0022] Medzi oboma koncami 5 a 7 je vytvorená druhá diera 10, v tomto prípade
hlavne priečne na dieru 6 a rovnobežne s druhým nosníkovým prvkom 8.
[0023] V tejto druhej diere 10 je vytvorený závitový čap 11.
[0024] Pripojené k spojovacej časti 2 samec, najmä na strane odvrátenej od prvého
nosníkového prvku 4, sú usporiadané výstužné tyče 12A-12E.
[0025] Ako je bližšie znázornené na obr. 2, tu sa to týka piatich výstužných tyčí 12A
až 12E, pričom výstužné tyče 12A a 12B sú umiestnené v jednom rade príslušne s
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prvou pätkovou časťou 9A a druhou pätkovou časťou 9B, a pričom výstužná tyč 12C
je vyššie a v jednom rade s prvým nosníkovým prvkom 4.
[0026] Dve výstužné tyče 12D a 12E sú tu v podstate usporiadané medzi výstužnými
tyčami 12A a 12B, ale v blízkosti spojovacej časti 2 samec prechádzajú smerom hore
pozdĺž prvého nosníkového prvku 4 spojovacej časti 2 samec.
[0027] Spojovacia časť 3 samica, navrhnutá na vytvorenie v hlavnej konštrukcii,
napríklad v budove, obsahuje objímku 13 s prístupovým otvorom 14 na jednej strane.
[0028] Na druhej strane je puzdro 13 opatrená dvoma stranovo vyčnievajúcimi
ramenovými doskami 15, ktoré sú pripojené k masívnej konštrukcii 16.
[0029] Uvedená masívna konštrukcia 16 v podstate pozostáva z vonkajšej steny 17
a vnútornej steny 18, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom dvoch bočných stien
19.
[0030] Pokiaľ ide o formuláciu, je potrebné poznamenať, že „vonkajší“ a „vnútorný“
sa vzťahujú na polohu previsnutého prvku umiestneného zvonka hlavnej konštrukcie.
[0031] Vonkajšia stena 17 je tu vytvorená ako v podstate pravouhlá masívna hrubá
doska 20, v ktorej je vytvorené obdĺžnikové vybranie 22, centrálne k okraju 21, ktorý je
pri použití umiestnený hore.
[0032] Ramenové dosky 15 sú pripojené k vonkajšej stene 17 tak, že obdĺžnikové
vybranie 22 je usporiadané v predĺžení objímky 13.
[0033] Vonkajšia stena 17 je, stále viditeľná v polohe použitia, na spodku opatrená
dvoma priechodmi, ktoré tu nie sú viditeľne zobrazené, a v spojení s dvoma puzdrami
23, z ktorých každé prechádza od vonkajšej steny 17 až do ich dĺžky v smere
spojovacej časti 2 samec.
[0034] V uvedených puzdrách 23 sú umiestnené nastaviteľné priebojníky 24 s
kontaktnými doskami 25 na strane nasmerovanej k spojovacej časti 2 samec, v tomto
prípade najmä zrezaného kruhového tvaru.
[0035] V puzdrách 23 a čiastočne v priestore medzi vonkajšou stenou 17 a vnútornou
stenou 18 sú priebojníky 24 v podstate tvorené tyčovými prvkami 26, ktorých polohu
je možné nastaviť.
[0036] Vnútorná stena 18 je tu tiež vytvorená ako masívna hrubá doska 27, ktorá je
na spodnej strane opatrená vyčnievajúcim ramenom 28A a 28B na každej strane.
[0037] Vnútorná stena 18 je vytvorená centrálne a pri použití v podstate hore, s
dierou, cez ktorú je vedená skrutka 29, ktorá je navrhnutá tak, aby spolupracovala s
dierou 6 v spojovacej časti 2 samec.
[0038] Na strane smerujúcej dovnútra, t.j. od spojovacej časti 2 samec, je vnútorná
stena 18 opatrená puzdrami 30A-30E, ktoré slúžia ako spojovacie prostriedky pre
výstužné tyče 31A-31E.
[0039] V skutočnosti, pripojené k spojovacej časti 3 samica, na strane smerujúcej
dovnútra vnútornej steny 18 sú usporiadané výstužné tyče 31A-31E.
[0040] Ide tu o dve výstužné tyče 31A a 31B, v línii príslušne s vyčnievajúcim
ramenom 28A a 28B, a stredovo medzi výstužnou tyčou 31C, všetky z nich v spojení
s príslušnými puzdrami 30A, 30B a 30C.
[0041] O niečo vyššie a v medzipolohách sú ďalej usporiadané dve výstužné tyče
31D a 31E v spojení so príslušnými puzdrami 30D a 30E.
[0042] Obe bočné steny 19 pevne a bezpečne spájajú vonkajšiu stenu 17 s vnútornou
stenou 18.
[0043] Priebojníky 24 prechádzajú od kontaktných dosiek 25 a cez diery vytvorené vo
vnútornej stene 18, kde priebojníky 24 sú opatrené koncovou doskou.
[0044] V priestore medzi bočnými stenami 19 priebojníky 24A a 24B v tomto
uskutočnení obsahujú samostatné rozperky 33A a 33B v tvare blokov. Tieto rozperky
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33A a 33B, v namontovanom a aktivovanom stave, sú na jednej strane usporiadané
medzi tyčovými prvkami 26 a nastavovacími maticami 34A a 34B na druhej strane.
[0045] Na svojich bočných stenách smerujúcich od seba je každá bočná stena
opatrená dvoma spojovacími časťami 35 s dierou 36.
[0046] Použitie a funkcia kotvenia 1 podľa vynálezu, s odkazom na obr. 4, je
jednoduchá a nasledovná.
[0047] Toto je založené na hlavnej konštrukcii A, ktorá je v tomto prípade budova A,
postavená z nosných stien 37, na ktorých sú vytvorené prefabrikované betónové
klenby alebo široké podlahové dosky 38.
[0048] Pred naliatím vrstvy 39 takzvaného miešaného betónu je uložená na miesto
spojovacia časť 3 samica, buď predtým alebo potom ako sú uložené výstužné tyče 31.
[0049] Ako je znázornené na obrázku 4, v tejto prihláške, vonkajšia stena 17 je
umiestnená stranou nasmerovanou preč od vnútornej steny 18 prevažne v línii so
stranou nosnej steny 37 nasmerovanou dovnútra hlavnej konštrukcie.
[0050] Inými slovami, spojovacia časť 3 samica je umiestnená takým spôsobom, že
ďalšia konštrukcia nosnej steny 37 potom už nie je obmedzená.
[0051] Objímky 23 a priebojníky 24 týmto prechádzajú cez nosnú stenu 37.
[0052] Všimnite si, že podľa alternatívnej aplikácie vonkajšia stena 17 spojovacej
časti 3 samica, s jej stranou otočenou od vnútornej steny 18, je umiestnená prevažne
v línii so stranou nosnej steny 37, ktorá je nasmerovaná k vonkajšej strane hlavnej
konštrukcie, t.j. spojovacia časť 3 samica je potom vytvorená tak, že aplikácia izolačnej
vrstvy 40 už nie je obmedzená.
[0053] Táto variantná aplikácia alebo umiestnenia do medzipolohy, sú výhodné v tom,
že spojovacia časť 2 samec môže byť skrátená, čo je výhodné pre prenos vibrácií.
[0054] Spojovacia časť 3 samica je spojená s podlahovou doskou 38, v tomto prípade
zavádzaním skrutiek cez diery 36 v spojovacích častiach 35 na bočných stenách 19.
[0055] Výstužné tyče 31 sú umiestnené v správnej spolupráci s puzdrami 30 tak, aby
sa dosiahol účelný prenos síl.
[0056] Všimnite si, že skrutka 29 je umiestnená vyššie ako horný povrch tlakovej
vrstvy 39.
[0057] Po tomto môže byť ďalej budovaná hlavná konštrukcia A a naviac môže byť
pred aplikovaním previsnutého prvku B, v tomto prípade balkónovej podlahy B, do
hlavnej konštrukcie A, uskutočnená aj prípadná aplikácia izolačnej vrstvy 40 a
murovanie vonkajšej steny 41.
[0058] Ak je to vhodné, previsnutý prvok B môže byť dodaný napríklad pomocou
žeriavu.
[0059] Previsnutý prvok B, v tomto prípade prefabrikovaná balkónová podlaha B, je
tu opatrený dvomi spojovacími časťami 2 samec, ako je vysvetlené vyššie.
[0060] Výstužné tyče 12, druhý nosníkový prvok 8 a pätka 9 každej spojovacej časti
2 samec sú všetky držané v betóne balkónovej podlahy B, takže je zabezpečené pevné
a trvalé spojenie medzi spojovacou časťou 2 samec a balkónovou podlahou B.
[0061] Druhý nosníkový prvok 8 a pätka 9 sa môžu považovať za spojovací základ
spojovacej časti 2 samec.
[0062] Pri ďalšom zovšeobecnení sa prvý nosníkový prvok 4 môže považovať za
prenos sily a závitová diera 6 za súčasť mechanických spojovacích prostriedkov medzi
spojovacími časťami 2 a 3.
[0063] Umiestnenie a montáž balkónovej podlahy B sú veľmi jednoduché a bezpečné.
[0064] Žeriav prinesie balkónovú podlahu B do polohy v blízkosti príslušných
spojovacích častí 3 samica, usporiadaných v hlavnej konštrukcii 1 vo vhodnej
vzájomnej vzdialenosti od seba vyššie opísaným spôsobom.
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[0065] Na vnútornej strane hlavnej konštrukcie A stoja napríklad dvaja zaškolení
pracovníci.
[0066] Títo vedú prvé nosníkové prvky 4 v puzdrách 13, presnejšie cez prístupové
otvory 14.
[0067] Prvé nosníkové prvky 4 dosiahnu dieru 6 až ku skrutkám 29, ktoré sú
zaskrutkované.
[0068] Je potrebné uviesť, že dĺžka nosníkového prvku 4, t.j. vzdialenosť D medzi
časťou spojovacej časti 2 samec zabudovanou do betónu balkónového prvku B, v
tomto prípade druhým nosníkovým prvkom 8 a pätkou 9 na jednej strane, a
prístupovým otvorom diery 6 na druhej strane, je taká, že hrúbka vonkajšej steny 41 a
vnútornej steny alebo nosnej steny 37 a medziľahlej izolačnej vrstvy 40 a vzduchovej
dutiny môžu byť jedna s druhou premostené takým spôsobom, aby bolo možné v
hlavnej konštrukcii A vytvoriť mechanické spojenie.
[0069] Je zrejmé, že v prípade absencie vonkajšej steny 41 a/alebo dutiny a/alebo v
prípade vystúpenejšieho umiestnenia spojovacej časti 3 samica, napríklad tak, že
vonkajšia stena 17 spojovacej časti 3 samica, s jej stranou oddialenou od vnútornej
steny 18, je umiestnená v podstate v línii so stranou nosnej steny 37, smerujúcou
k vonkajšej strane hlavnej konštrukcie, môže byť vyššie uvedená vzdialenosť D alebo
dĺžka prvého nosníka 4 obmedzená.
[0070] Táto vzdialenosť D alebo dĺžka prvého nosníkového prvku 4 spojovacej časti
2 samec má najmenej hrúbku aplikovanej izolačnej vrstvy 40 plus vzdialenosť medzi
čelnou stranou prvého nosníkového prvku 4 a nosným bodom, tu vytvoreným ako
kolík 11.
[0071] V praxi bude preto táto vzdialenosť D mať najmenej desať centimetrov.
[0072] Závitová diera 6 na jednej strane a skrutka 29 na druhej strane sú v tomto
prípade mechanické spojovacie prostriedky medzi spojovacími časťami 2 a 3.
[0073] Úroveň alebo výška prvých nosníkových prvkov 4 a následne balkónovej
podlahy B sa dá nastaviť nastavením kolíkov 11.
[0074] Miera, do ktorej priebojníky 24 vyčnievajú dopredu, sa dá na mieste nastaviť
manipulovaním ešte prístupných koncových dosiek 32 priebojníkov 24.
[0075] Rozloženie sily je také, že priebojníky 24 sú vystavené tlaku a naopak vyvíjajú
tlak na pätkové časti 9A a 9B, pričom skrutka 29 a prvý nosníkový prvok 4 sú vystavené
ťahovým silám a šmykovým silám.
[0076] Tieto sily sa vhodne prenášajú na výstužné tyče 12 v balkónovej podlahe B na
jednej strane a na výstužné tyče 31 v hlavnej konštrukcii A na strane druhej.
[0077] Je zrejmé, že mechanické spojovacie prostriedky vytvorené na spojovacej
časti 2 samec a na spojovacej časti 3 samica, v danom príklade uskutočnenia ako
závitová diera 6, ktorá môže pracovať v spojení s maticou 29, môžu byť alternatívne
vytvorené inými známymi mechanickými spojovacími prostriedkami.
[0078] Obrázky 5 až 7 znázorňujú alternatívne uskutočnenie, ktoré sa od
uskutočnenia podľa obrázkov 1 až 4 odlišuje hlavne tým, že je v tomto prípade
usporiadaný iba jeden nastaviteľný priebojník 24, v tomto prípade centrálne a pod
prvým nosníkovým prvkom 4.
[0079] Priebojník 24 je opatrený jednou sprievodnou objímkou 23, cez ktorú je
nastaviteľný priebojník 24 podávaný, s kontaktnou doskou 25 na strane smerujúcej k
spojovacej časti 2 samec, tu tiež v podstate zrezaným kruhovým tvarom.
[0080] V puzdre 23 a cez priestor medzi vonkajšou stenou 17 a vnútornou stenou 18,
priebojník 24 pozostáva najmä z tyčového prvku 26 na jednej strane, ktorého poloha
sa dá nastaviť, a zo skrutky 42 na strane druhej.
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[0081] V priestore medzi bočnými stenami 19 priebojník 24 v tomto prípade
neobsahuje samostatnú rozperu 33, ale tyčový prvok 26 s vonkajším priemerom
napríklad 32 milimetrov je vytvorený ako jeden kus a môže sa voľne pohybovať cez
širší priechod vo vnútornej stene 18.
[0082] Na tento účel má uvedený priechod vnútorný priemer napríklad 40 milimetrov.
Tento priechod je však tiež opatrený vnútorným závitom.
[0083] Tyčový prvok 26 alebo takzvaná tlačná tyč 26, keď je v pokoji, je voľne vedené
cez priechod v doske 18 do požadovanej polohy.
[0084] Po zasunutí tyčového prvku 26 do previsnutého prvku, v tomto prípade do
spojovacej časti 2 samec, bude skrutka 42 zaskrutkovaná v závitovom priechodu cez
uvoľnený vnútrajšok doštičky 18, čím tyč 26 dostane pod tlak a udrží ju pod tlakom.
[0085] Inými slovami, v tomto uskutočnení môže byť priebojník 24 ovádaný cez
dovnútra smerujúcu stranu vnútornej steny 18.
[0086] Aby sa dosiahlo potrebné posunutie priebojníka, je vytvorený dostatočný
priestor, ktorý je ohraničený krytom 43.
[0087] Tento variant uskutočnenia poskytuje bezpečnú montážnu oblasť počas
spájania spojovacích častí, t.j. spojovacej časti 2 samec a spojovacej časti 3 samica.
[0088] Je zrejmé, že zariadenie na ukotvenie previsnutého prvku ku konštrukcii podľa
vynálezu sa dá použiť v rôznych konštrukčných usporiadaniach.
[0089] Okrem upevnenia balkóna alebo podobne môže byť týmto spôsobom
realizovaný napríklad aj previs strechy.
[0090] Je tiež zrejmé, že takéto previsnuté prvky na konštrukcii môžu byť tiež
realizované napríklad dreveným rámom a kovovými konštrukciami.
[0091] Vynález nie je nijako obmedzený na uskutočnenie zariadenia na ukotvenie
previsnutého prvku ku konštrukcii podľa vynálezu, ktoré je opísané ako príklad a
znázornené na sprievodných obrázkoch; naopak, takéto zariadenie na ukotvenie
previsnutého prvku ku konštrukcii podľa vynálezu môže byť vyrobené mnohými
rôznymi spôsobmi, pričom stále zostáva v rozsahu pripojených nárokov.
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Nároky
1.

Zariadenie na ukotvenie previsnutého prvku (B) ku konštrukcii (A), pričom
zariadenie obsahuje dve spojovacie časti (2, 3), z ktorých jedna je vhodná na
spojenie s previsnutým prvkom (B), pričom druhá je vhodná na pripojenie ku
konštrukcii (A), a pričom spojovacie časti (2,3) sú opatrené mechanickými
spojovacími prostriedkami (6,29) a pričom aspoň jedna zo spojovacích častí (2,3)
obsahuje voľne vyčnievajúci prvok (4), ktorého dĺžka je dlhšia ako desať
centimetrov, pričom spojovacie časti (2,3) sa týkajú spojovacej časti (2) samec a
spojovacej časti (3) samica, pričom spojovacia časť (2) samec obsahuje voľne
vyčnievajúci prvok (4). napríklad v tvare prvého nosníkového prvku (4), opatrený
mechanickými spojovacími prostriedkami na jednom vzdialenom konci (5) a
opatrený spojovacou základňou na protiľahlom vzdialenom konci (7)
vyznačujúce sa tým, že spojovacia časť (2) samec je vytvorená na previsnutom
prvku (B), pričom spojovacia časť (3) samica je vytvorená na konštrukcii (A).

2.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že spojovacie časti (2,3)
obsahujú spojovaciu časť (2) samec, ktorá pozostáva najmä z prvého prevažne
masívneho kovového nosníkového prvku (4) opatreného závitovou dierou (6) na
jednom vzdialenom konci (5) v prierezovej ploche, a tým, že protiľahlý vzdialený
koniec (7) je opatrený spojovacou základňou obsahujúcou nosníkový prvok (8)
nasmerovaný priečne k prvému nosníkovému prvku (4), ktorý vedie k pätke (9)
vyčnievajúcej na každej strane druhého nosníkového prvku (8) s prvou pätkovou
časťou (9A) a druhou pätkovou časťou (9B), pričom dĺžka prvého nosníkového
prvku (4) je najmenej desať centimetrov.

3.

Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že medzi vzdialenými
koncami (5,7) prvého nosníkového prvku (4) nosníka je vytvorená druhá diera
(10).

4.

Zariadenie podľa jedného alebo viacerých z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa
tým, že spojovacia časť (3) samica je opatrená mechanickými spojovacími
prostriedkami (29), ktoré môžu pracovať v spojení s mechanickými spojovacími
prostriedkami vytvorenými na voľných koncoch (5) vyčnievajúceho prvku (4), a s
jedným alebo niekoľkými priebojníkmi (24) alebo podobne, ktoré môžu pracovať
v spojení so spojovacou základňou usporiadanou na protiľahlom vzdialenom
konci (7) vyčnievajúceho prvku (4).

5.

Zariadenie podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že obsahuje masívnu
konštrukciu (16), ktorá je vytvorená najmä z vonkajšej steny (17) a vnútornej
steny (18), ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom dvoch bočných stien (19),
pričom, všetko považované z hľadiska použitia, je vonkajšia stena (17) opatrená
vybraním (22) blízko horného okraja a je na spodku opatrená najmenej jedným
priechodom, cez ktorý je alebo môže byť usporiadaný priebojník (24), a pričom
vnútorná stena (18) je na každej strane na spodku opatrená vyčnievajúcim
ramenom (28A, 28B) a je centrálne opatrená, prevažne na vrchu, mechanickými
spojovacími prostriedkami, napríklad dierou na vloženie skrutky 29.

6.

Zariadenie podľa nároku 4 alebo 5, vyznačujúce sa tým, že v spolupráci s
priechodom vo vonkajšej stene (17) je vytvorené puzdro (23), cez ktoré môže byť
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privedený priebojník (24), pričom v priestore medzi vonkajšou stenou (17) a
vnútornou stenou (18), je priebojník (24) tvorený najmä tyčovým prvkom (26).
7.

Spôsob ukotvenia previsnutého prvku ku konštrukcii s použitím zariadenia podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že pri stavbe konštrukcie
(A) ukotveniu previsnutého prvku (B) ku konštrukcii (A) predchádza aplikácia
izolačnej vrstvy (41) a/alebo aplikácia obkladu steny.

8.

Spôsob podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že v procese kotvenia
previsnutého prvku (B) ku konštrukcii (A), voľne vyčnievajúci prvok (4), ktorý je
usporiadaný na prefabrikovanom previsnutom prvku (B) a má dĺžku viac ako
desať centimetrov, sa privádza cez možnú izolačnú vrstvu (41) a/alebo v prípade
potreby cez obklad stien, sa následne s konštrukciou spojí cez vnútornú stranu
konštrukcie (A).

9.

Spôsob podľa nároku 7 alebo 8, vyznačujúci sa tým, že jedna spojovacia časť
je spojená s previsnutým prvkom (B), pričom druhá spojovacia časť je spojená s
konštrukciou (A), počas jej stavania, a pričom, prípadne po najmä aplikovaní
izolačnej vrstvy (41) a prípadne po najmä dokončení obkladu steny, je previsnutý
prvok (B) spojený s konštrukciou (A) vzájomným spojením spojovacích častí (2,
3) pomocou mechanických spojovacích prostriedkov (6, 29) po tom ako bol voľne
vyčnievajúceho prvku (4) aspoň jednej zo spojovacích častí (2, 3) s maximálnou
dĺžkou viac ako desať centimetrov zavedený cez fasádu.
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