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Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka oblasti kolies koľajových vozidiel, a najmä kolies koľajových
vozidiel s integrovaným vypružením.
[0002] Dokument EP 0 893 279 A1 opisuje koleso koľajového vozidla s integrovaným vypružením,
ktoré obsahuje veniec a obruč obklopujúcu veniec, pričom obruč je nesená vencom pomocou dvoch
pružných krúžkov vyrobených z elastomérneho materiálu, aby bolo zabezpečené vypruženie medzi
vencom a obručou za účelom zlepšenia jazdného komfortu.
[0003] Za účelom zabezpečenia vycentrovania jedného z oboch krúžkov vzhľadom na veniec, je
tento krúžok vybavený množstvom čapov rozmiestnených po obvode krúžku a veniec je vybavený
zárezmi rozmiestnenými po obvode venca, pričom každý čap sa zasúva do príslušného zárezu.
[0004] Avšak zárezy musia byť vo venci opracované s presnosťou, čo robí výrobu zložitejšou a
zvyšuje jej náklady. Okrem toho to vyžaduje zabezpečenie veľkých bezpečnostných rezerv, čo
zvyšuje výrobnú cenu kolesa.
[0005] Dokument GB796137A opisuje spôsob výroby kolesa koľajového vozidla, v ktorom sú
strediace tyče zasunuté do otvorov medzikružia venca a otvorov v obruči, pružné krúžky sú
formované in situ, potom sú strediace tyče odstránené.
[0006] Dokumenty WO2005/072988A1, US2239077A a US2252335A opisujú kolesá koľajového
vozidla obsahujúce upevňovacie skrutky alebo čapy prechádzajúce medzikružiami venca, pružnými
krúžkami a obručou bez vykonávania vycentrovania obruče a/alebo pružných krúžkov. Dokument
US2239077A ďalej opisuje dočasné použitie strediacich tyčí na zostavenie kolesa koľajového vozidla.
[0007] Jedným z cieľov vynálezu je poskytnúť koleso koľajového vozidla s integrovaným vypružením,
ktoré je ľahko vyrobiteľné a ktorého výroba je ekonomická.
[0008] Za týmto účelom vynález poskytuje koleso koľajového vozidla podľa nároku 1. Voliteľné znaky
kolesa koľajového vozidla sú definované v nárokoch 2 až 10.
[0009] Vynález sa týka tiež spôsobu výroby kolesa koľajového vozidla podľa nároku 11. Konkrétne
spôsoby uskutočnenia sú definované v nárokoch 12 a 13.
[0010] Vynález a jeho výhody budú lepšie pochopené po prečítaní nasledujúceho opisu, ktorý je
uvedený iba ako príklad a ktorý odkazuje na pripojené výkresy, na ktorých:
-

Obrázky 1 a 2 sú pohľady v polovičnom reze na koleso koľajového vozidla s integrovaným
vypružením počas zostavovania a po zostavení,
Obrázky 3 a 4 sú pohľady v polovičnom reze na zostavené kolesá koľajového vozidla s
integrovaným vypružením podľa variantov.

[0011] Koleso 2 koľajového vozidla z Obrázkov 1 a 2 je určené na montáž na koľajové vozidlo za
účelom vedenia vozidla po železničnej koľajnici.
[0012] Koleso 2 má stredovú os A-A' otáčania, okolo ktorej sa koleso 2 v prevádzke otáča. Koleso 2
obsahuje veniec 4, obruč 6 obklopujúcu veniec 4 a dva pružné krúžky 8 vložené medzi veniec 4 a
obruč 6. Veniec 4, obruč 6 a pružné krúžky 8 sú kruhové, koaxiálne a majú stred na stredovej osi AA' kolesa 2.
[0013] Veniec 4 dosadá na obruč 6 prostredníctvom oboch pružných krúžkov 8. Pružné krúžky 8
zabezpečujú vypruženie venca 4 vzhľadom na obruč 6, z dôvodu svojej pružnosti. Pružné krúžky 8
tvoria vypruženie integrované v kolese 2.
[0014] Veniec 4 dosedá na obruč 6 prostredníctvom oboch pružných krúžkov 8 v podstate radiálne
vzhľadom na stredovú os A-A'.
[0015] V jednom spôsobe uskutočnenia sú veniec 4 aj obruč 6 vyrobené z kovu a pružné krúžky 8
sú vyrobené z elastomérneho materiálu. Voliteľne aspoň jeden pružný krúžok 8 obsahuje teleso z
elastomérneho materiálu a kovové vložky zapustené do telesa z elastomérneho materiálu.
[0016] Veniec 4 obsahuje dve koaxiálne medzikružia 10, ktoré medzi sebou axiálne vymedzujú
kruhový priestor 14. Kruhový priestor 14 má profil všeobecného tvaru písmena U. Kruhový priestor
14 je axiálne uzavretý medzikružiami 10 a radiálne otvorený smerom von. Obe medzikružia 10 sú
usporiadané vzájomne oproti sebe.
[0017] Oboma medzikružiami 10 sú dva vzájomne oddelené diely a sú vzájomne pevne spojené.
Obe medzikružia 10 sú navzájom spojené, napríklad nalisovaním a/alebo pomocou skrutiek.
[0018] Veniec 4 tu obsahuje rúrkovú axiálnu časť 12 spájajúcu obe medzikružia 10. Axiálna časť 12
je z jedného kusu s medzikružím 10 (tom vľavo na Obrázkoch 1 a 2) a je upevnená na druhom
medzikruží (tom vpravo na Obrázkoch 1 a 2). Upevnenie sa tu vykonáva nalisovaním. Alternatívne
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alebo voliteľne sa upevnenie uskutočňuje skrutkovaním, prostredníctvom viacerých skrutiek
rozmiestnených po obvode venca 4, ktoré sú tu symbolizované prerušovanou čiarou 16.
[0019] Alternatívne sú obe medzikružia 10 oddelené od axiálnej časti 12, pričom každé medzikružie
10 je upevnené na axiálnej časti 12, napríklad nalisovaním na axiálnu časť 12 a/alebo
naskrutkovaním na axiálnu časť 12. Stále alternatívne je medzikružie 10 upevnené priamo na druhé
medzikružie 10 bez rúrkovej axiálnej časti medzi oboma medzikružiami 10, napríklad nalisovaním
a/alebo skrutkovaním.
[0020] Veniec 4 tu obsahuje vnútorný okraj 18, radiálne vyčnievajúci smerom dovnútra z medzikružia
10, tu toho, ktoré obsahuje axiálnu časť 12, napríklad za účelom upevnenia venca 4 na nápravu.
[0021] Každý pružný krúžok 8 tu dosadá na dosadaciu plochu príslušného medzikružia 10, pričom
táto dosadacia plocha má všeobecný tvar v podstate zrezaného kužeľa so stredom na stredovej osi
A-A'.
[0022] Obruč 6 obsahuje jazdnú časť 20, určenú na jazdu po koľajnici, a dosadaciu časť 22,
dosadajúcu na veniec 4 prostredníctvom oboch pružných krúžkov 8.
[0023] Jazdná časť 20 obklopuje dosadaciu časť 22. Jazdná časť 20 a dosadacia časť 22 sú kruhové
a majú stred na stredovej osi A-A'. Jazdná časť 20 a dosadacia časť 22 sú výhodne vyrobené z
jedného kusu.
[0024] Jazdná časť 20 obsahuje jazdnú plochu 20A radiálne obrátenú smerom von. Jazdná časť 20
je vybavená kruhovou obrubou 24 radiálne vyčnievajúcou smerom von vzhľadom na jazdnú plochu
20A za účelom zabezpečenia bočného vedenia kolesa 2 pozdĺž koľajnice, po ktorej koleso prebieha.
Obruba 24 sa rozprestiera spojite po celom obvode jazdnej časti 20.
[0025] Dosadacia časť 22 je zasunutá v prijímacom priestore vymedzenom medzi oboma
medzikružiami 10. Dosadacia časť 22 je axiálne umiestnená medzi oboma medzikružiami 10.
Dosadacia časť 22 dosadá na každé medzikružie 10 prostredníctvom príslušného pružného krúžku
8. Každý pružný krúžok 8 je vložený medzi dosadaciu časť 22 obruče 6 a príslušné medzikružie 10
venca 4.
[0026] Dosadacia časť 22 sa rozkladá radiálne smerom dovnútra obruče 6 od jazdnej časti 20.
Dosadacia časť 22 má v priereze profil v tvare radiálne smerom dovnútra sa zužujúceho klina.
[0027] Dosadacia časť 22 tu dosadá na každý pružný krúžok 8 príslušnou dosadacou plochou
dosadacej časti 22, pričom dosadacia plocha má všeobecný tvar v podstate zrezaného kužeľa
vzhľadom na stredovú os A-A'.
[0028] Koleso 2 obsahuje kruhový axiálny stoh tvorený postupne jedným medzikružím 10, jedným
pružným krúžkom 8, dosadacou časťou 22 obruče 6, druhým pružným krúžkom 8 a druhým
medzikružím 10.
[0029] Obe tieto medzikružia 10, oba pružné krúžky 8 a dosadacia časť 22 obruče 6 sú usporiadané
v podstate symetricky vzhľadom na strednú rovinu kolmú na stredovú os A-A'.
[0030] Koleso 2 obsahuje aspoň jednu súpravu strediacich otvorov 26, pričom každá súprava
strediacich otvorov 26 obsahuje niekoľko koaxiálnych strediacich otvorov so stredom na vyrovnávacej
osi B-B' rovnobežnej so stredovou osou A-A' kolesa 2, pričom každá súprava strediacich otvorov 20
obsahuje aspoň jeden strediaci otvor vytvorený v medzikruží 10, aspoň jeden strediaci otvor
prechádzajúci pružným krúžkom 8 a strediaci otvor vytvorený v dosadacej časti 22 obruče 6 za
účelom vzájomného vycentrovania súčasťou kolesa 2 vybaveného strediacimi otvormi.
[0031] Vyrovnávacia os B-B' strediacich otvorov 10A, 8A, 22A každej sady strediacich otvorov 26 je
odlišná od stredovej osi A-A'.
[0032] Koleso 2 výhodne obsahuje niekoľko súprav strediacich otvorov 26, rozmiestnených po
obvode kolesa 2, výhodne pravidelne. V jednom konkrétnom spôsobe uskutočnenia koleso 2
obsahuje tri súpravy strediacich otvorov 26 pravidelne rozmiestnené pod uhlom 120° po obvode
kolesa 2.
[0033] Koleso 2 z Obrázkov 1 a 2 obsahuje súpravu strediacich otvorov 26 obsahujúcich priechodný
strediaci otvor 10A vytvorený v každom medzikruží 10, priechodný strediaci otvor 8A vytvorený v
každom krúžku 8 a priechodný strediaci otvor 22A vytvorený v dosadacej časti 22 obruče 6.
[0034] Ako je znázornené na Obrázku 1, každá súprava strediacich otvorov 26 umožňuje vsunutie
strediacej tyče 28 cez každý zo strediacich otvorov 10A, 8A, 22A tejto súpravy strediacich otvorov 26
počas zostavovania kolesa 2, za účelom vzájomného centrovania súčasťou (medzikrúžkov 10,
pružných krúžkov 8 a obruče 6) kolesa 2.
[0035] Za účelom zostavenia kolesa 2 je strediaca tyč 28 poskytnutá pre každú súpravu strediacich
otvorov 26 a súčasťou kolesa 2 sú ukladané na seba zasunutím každej strediacej tyče 28 do
strediacich otvorov 10A, 8A, 22A súpravy strediacich otvorov 26.
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[0036] Súčasti kolesa 2 sú postupne ukladané nasledujúcim spôsobom, pričom každá je nasunutá
na strediace tyče 28: jedno z oboch medzikruží 10, jeden z oboch pružných krúžkov 8, obruč 18,
druhý pružný krúžok 8 a potom druhé medzikružie 10.
[0037] Počas zostavovania kolesa 2 na Obrázkoch 1 a 2, akonáhle je vykonané uloženie a strediace
tyče 28 sú zasunuté do strediacich otvorov 10A, 8A, 22A, sú obe medzikružia 10 vzájomne spojené
nalisovaním.
[0038] Ako je znázornené na Obrázku 2, po zostavení súčastí kolesa 2 sú strediace tyče 28
odstránené.
[0039] Výhodne sú uzatváracie zátky 30 umiestnené na každom zo strediacich otvorov 10A
medzikružia 10. To zabraňuje vstupu nečistôt do strediacich otvorov 10A, 8A, 22A. Táto konfigurácia
nie je súčasťou predmetu pripojených nárokov.
[0040] Vo variante, ktorý tvorí súčasť nárokovaného predmetu, je možné vybaviť koleso 2 strediacimi
tyčami trvalo zasunutými v strediacich otvoroch 10A, 8A, 22A každej súpravy strediacich otvorov 26.
[0041] Strediaca tyč trvale zasunutá v kolese 2 je vyrobená napríklad z elastomérneho materiálu.
Takáto strediaca tyč nebráni fungovaniu integrovaného vypruženia kolesa 2 tvoreného pružnými
krúžkami 8.
[0042] Koleso 2 z Obrázku 3 sa líši od kolesa z Obrázkov 1 a 2 tým, že jedna súprava strediaceho
otvoru 26 obsahuje strediaci otvor 10A, vytvorený v jednom z medzikruží 10, ktorý je slepý. Súprava
strediaceho otvoru 26 obsahuje strediaci otvor 10A vytvorený v druhom medzikruží 10, strediaci otvor
8A vytvorený v každom z krúžkov 8 a strediaci otvor 22A vytvorený v dosadacej časti 22, ktoré sú
všetky priechodné. Slepý strediaci otvor 10A ústí do kruhového priestoru vymedzeného medzi oboma
medzikružiami 10 a je vytvorený na opačnej strane, t.j. smerom von z kolesa 2.
[0043] Medzikružím 10, ktorého strediaci otvor 10A je slepý (na Obrázku 3 ten vľavo), je tu
medzikružie 10, ktoré je z jedného kusu s axiálnou časťou 12. Alternatívne ide o druhé medzikružie
10.
[0044] Koleso 2 z Obrázku 3 obsahuje strediacu tyč 28 natrvalo zasunutú v strediacich otvoroch 10A,
8A, 22A súpravy strediacich otvorov 26. Strediaca tyč 28 je výhodne vyrobená z elastomérneho
materiálu.
[0045] Strediaca tyč 28 je zasunutá do každého zo strediacich otvorov 10A, 8A, 22A súpravy
strediacich otvorov 26. Strediaca tyč 28 prechádza medzikružím 10 vybaveným priechodným
strediacim otvorom 10A, oboma pružnými krúžkami 8 a obručou 6, a je zasunutá do slepého
strediaceho otvoru 10A medzikružia 10 vybaveného slepým strediacim otvorom 10A.
[0046] Narvalo uložená strediaca tyč 28 uzatvára strediace otvory 10A, 8A, 22A a zabraňuje vniknutiu
nečistôt.
[0047] Koleso 2 na obrázku 4 sa líši od toho na Obrázku 3 tým, že obsahuje súpravu strediaceho
otvoru 26, ktorá obsahuje strediaci otvor 10A vytvorený v jednom z oboch medzikruží 10, pričom
druhé medzikružie 10 nemá strediaci otvor zarovnaný s dvoma zo súpravy strediaceho otvoru 26.
[0048] Súprava strediaceho otvoru 26 obsahuje strediaci otvor 8A v každom krúžku 8 a strediaci
otvor 22A v dosadacej časti 22 obruče 6. Strediaci otvor 10A vytvorený v jednom z oboch medzikruží
10 je slepý. Strediace otvory 8A, 22A vytvorené v pružných krúžkoch 8 a v dosadacej časti 22 sú
priechodné.
[0049] Koleso 2 obsahuje strediacu tyč 28 trvalo zasunutú do strediacich otvorov 10A, 8A a 22A
súpravy strediaceho otvoru 26.
[0050] Súprava strediaceho otvoru 26 zabezpečuje vystredenie pružných krúžkov 8 a obruče 6
vzhľadom na jediný z oboch medzikruží 10 a druhé medzikružie 10 je vystredené na medzikružie 10
vybavené strediacim otvorom v dôsledku vzájomného spojenia medzikruží 10.
[0051] Spôsob výroby kolesa podľa jedného z Obrázkov 1 až 4 zahŕňa:
-

-

poskytnutie aspoň jednej súpravy strediacich otvorov 26 obsahujúcich niekoľko zarovnaných
strediacich otvorov, obsahujúcich aspoň jeden strediaci otvor 10A vytvorený v medzikruží 10,
aspoň jeden strediaci otvor 8A vytvorený v pružnom krúžku 8 a strediaci otvor 22A vytvorený v
dosadacej časti 22 obruče 6,
axiálne uloženie medzikruží, obruče a pružných krúžkov vsunutím strediacej tyče do strediacich
otvorov 10A, 8A, 22A každej súpravy strediaceho otvoru 26, a
vzájomné upevnenie medzikruží 10, napríklad nalisovaním a/alebo naskrutkovaním, priamo
jedného na druhé, alebo pomocou medziľahlého dielu, napríklad axiálnej časti venca 4, odlišnej
od medzikružia 10 alebo z jedného kusu s jedným z oboch medzikruží 10.
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[0052] Ako bolo uvedené vyššie, v jednom spôsobe uskutočnenia je aspoň jedna strediaca tyč 28
ponechaná zasunutá v každom zo strediacich otvorov 10A, 8A, 22A súpravy strediacich otvorov 26
a/alebo je aspoň jedna strediaca tyč 28 vytiahnutá zo strediacich otvorov 10A, 8A, 22A súpravy
strediacich otvorov 26 po vzájomnom upevnení medzikružia 10.
[0053] Ako je znázornené na Obrázkoch 1 až 4, koleso voliteľne obsahuje antivibračný krúžok 32,
ktorý je vložený do drážky vytvorenej na obruči. Funkciou antivibračného krúžku 32 je absorbovať
vibrácie, ktoré by mohli byť vytvárané, keď sa koleso odvaľuje po koľajnici. Antivibračný krúžok 32 je
tu umiestnený v prijímacej drážke 34 vytvorenej na povrchu jazdnej časti 20 radiálne obrátenej
smerom dovnútra. Prijímacia drážka 34 sa tu nachádza axiálne naproti obrube 24.
[0054] Poskytnutie súprav strediacich otvorov 26 v súčastiach kolesa umožňuje zostaviť koleso
zaistením presného vystredeného umiestnenia jednotlivých súčastí. Odstránenie strediacej tyče 28
po zostavení alebo použití pružnej strediacej tyče 28 umožňuje nebrániť činnosti integrovaného
vypruženia kolesa 2, tvoreného pružnými krúžkami 8 vloženými medzi veniec 4 a obruč 6.
[0055] Poskytnutie zátok 30 tiež umožňuje zabrániť vniknutiu nečistôt. Strediaca tyč 28 natrvalo
uložená v kolese 2 zabraňuje vstupu nečistôt do strediacich otvorov, do ktorých je strediaca tyč 28
zasunutá.
[0056] Poskytnutie slepého strediaceho otvoru 10A v aspoň jednom z oboch medzikruží 10 a/alebo
poskytnutie aspoň jedného medzikružia 10 bez strediaceho otvoru zarovnaného so strediacimi
otvormi súpravy strediaceho otvoru 26 v druhom medzikruží 10, v pružných krúžkoch 8 a v obruči 6
umožňuje uzavrieť súpravu strediaceho otvoru 26 po zostavení kolesa 2, aby sa zabránilo vniknutiu
nečistôt. Narvalo uložená strediaca tyč 28 kolesa 2 umožňuje zaistiť vystredenie, najmä v prípade,
keď súprava strediaceho otvoru 26 neobsahuje priechodný strediaci otvor vytvorený v medzikruží 10.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Koleso koľajového vozidla obsahujúce stredovú os (A-A') otáčania, pričom koleso (2) obsahuje
veniec (4) obsahujúci dve koaxiálne medzikružia (10) vymedzujúce medzi sebou kruhový
priestor, obruč (6) obklopujúcu veniec (4) a obsahujúcu dosadaciu časť (22) zasunutú v
kruhovom priestore medzi oboma medzikružiami (10), a dva pružné krúžky (8), pričom každý
pružný krúžok (8) je axiálne vložený medzi dosadaciu časť (22) a príslušné medzikružie (10),
pričom dosadacia časť (18) dosadá na medzikružie (10) prostredníctvom pružných krúžkov (8),
pričom koleso obsahuje aspoň jednu súpravu strediacich otvorov (26), pričom každá súprava
strediacich otvorov (26) obsahuje niekoľko strediacich otvorov zarovnaných podľa vyrovnávacej
osi (B-B') rovnobežnej so stredovou osou (A-A'), pričom každá súprava strediacich otvorov (26)
obsahuje aspoň jeden strediaci otvor (10A) vytvorený v medzikruží (10), aspoň jeden strediaci
otvor (8A) vytvorený v pružnom krúžku (8) a strediaci otvor (22A) vytvorený v dosadacej časti
(22), pričom koleso koľajového vozidla obsahuje strediacu tyč (28) zasunutú do každého zo
strediacich otvorov (10A, 8A, 22A) aspoň jednej uvedenej súpravy strediacich otvorov (26).

2.

Koleso koľajového vozidla podľa nároku 1, obsahujúce aspoň jednu súpravu strediacich otvorov
(26) obsahujúcich strediaci otvor (8A) vytvorený v každom pružnom krúžku (8).

3.

Koleso koľajového vozidla podľa nároku 1 alebo 2, obsahujúce aspoň jednu súpravu strediacich
otvorov (26), v ktorej je každý strediaci otvor (8A) vytvorený v pružnom krúžku (8) priechodný.

4.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, obsahujúce aspoň
jednu súpravu strediacich otvorov obsahujúcich priechodný strediaci otvor vytvorený v aspoň
jednom z oboch medzikruží (10).

5.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, obsahujúce aspoň
jednu súpravu strediacich otvorov (26) obsahujúcich priechodný strediaci otvor (10A) vytvorený
v každom medzikruží (10), priechodný strediaci otvor (8A) vytvorený v každom pružnom krúžku
(8) a priechodný strediaci otvor vytvorený v dosadacej časti (22).

6.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, obsahujúce aspoň jednu
súpravu strediacich otvorov (26) obsahujúcich strediaci otvor (10A) vytvorený v jednom z oboch
medzikruží (10), priechodný strediaci otvor (8A) vytvorený v jednom z oboch pružných krúžkov
(8), priechodný strediaci otvor (22A) vytvorený v dosadacej časti (22), strediaci otvor (8A)
vytvorený v druhom pružnom krúžku (8), pričom druhé medzikružie nemá strediaci otvor
zarovnaný s otvormi tejto súpravy strediacich otvorov (26).

7.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, obsahujúce aspoň jednu
súpravu strediacich otvorov (26) obsahujúcich slepý strediaci otvor (10A) vytvorený v jednom z
oboch medzikruží (10), priechodný strediaci otvor (8A) vytvorený v jednom z oboch pružných
krúžkov (8), priechodný strediaci otvor (22A) vytvorený v dosadacej časti (22), priechodný
strediaci otvor (8A) vytvorený v druhom pružnom krúžku (8) a priechodný strediaci otvor (10A)
vytvorený v druhom medzikruží (10).

8.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, v ktorom aspoň jedna súprava
strediacich otvorov (26) obsahuje strediaci otvor (10A), vytvorený v jednom z medzikruží (10),
ktorý je slepý.

9.

Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je
uvedená strediaca tyč (28) vyrobená z pružného materiálu.

10. Koleso koľajového vozidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je
uvedená strediaca tyč (28) vyrobená z elastomérneho materiálu.
11. Spôsob výroby kolesa (2) koľajového vozidla obsahujúceho stredovú os (A-A') otáčania, pričom
koleso (2) obsahuje veniec (4) obsahujúci dve medzikružia (10) vymedzujúce medzi sebou
kruhový priestor, obruč (6) obklopujúcu veniec (4) a obsahujúce dosadaciu časť (22) zasunutú
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v kruhovom priestore medzi oboma medzikružiami (10), a dva pružné krúžky (8), pričom každý
pružný krúžok (8) je axiálne vložený medzi dosadaciu časť (22) a príslušné medzikružie (10),
pričom dosadacia časť (18) dosadá na medzikružie (10) prostredníctvom pružných krúžkov (8),
pričom spôsob zahŕňa:
- poskytnutie aspoň jednej súpravy strediacich otvorov (26) obsahujúcich aspoň jeden
strediaci otvor (10A) vytvorený v medzikruží (10), aspoň jeden strediaci otvor (8A) vytvorený
v pružnom krúžku (8) a strediaci otvor (22A) vytvorený v dosadacej časti (22) obruče,
- axiálny stoh medzikružia (10), obruče (6) a pružných krúžkov (8) zasunutím strediacej tyče
(28) do strediacich otvorov (10A, 8A, 22A) každej súpravy strediacich otvorov (26), a
- vzájomné upevnenie medzikružia (10),
v ktorom je aspoň jedna strediaca tyč (28) ponechaná zasunutá v každom zo strediacich otvorov
(10A, 8A, 22A) súpravy strediacich otvorov (26) po vzájomnom upevnení medzikružia (10).
12. Spôsob výroby podľa nároku 11, v ktorom je uvedená aspoň jedna strediaca tyč (28) vyrobená
z pružného materiálu.
13. Spôsob výroby podľa nároku 11 alebo 12, v ktorom je uvedená aspoň jedna strediaca tyč (28)
vyrobená z elastomérneho materiálu.
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