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Prihláška NÁRODNí (vyplnteN) nebo ZAHRANiCNí (vyplnteZ)

i Vyberte druh:~

Nová prihláška užitného vzoru

1 8 -11- 2009

Antonína Cermáka

AURA - engineeringHRANICE s.r.o.

Jméno

Titul pred jm.

Titul za jm.

Ulice

Císlo

Mesto

Formulár C. P02 verze: 2009 1 /5

(710301)

(710401)

(711501)

(710501) Janáckova

(710601) 733

(710701) Hranice ,
',.



.

Príjmení

(7401)

(7402)

HALAXOVÁ & HALAXOvA TETRAPAT

Halaxová

Jméno (7403) Zdenka

Formulár C. P02 verze: 2009 2/5

I PSCU'"p" CR)

(710801) 75301

I Zeme (710901) Ceská republika
I

. IC (711701) 25823272

Telefon (711201)

FAX (711301)
I

I E-mail (711401)I
I

NEPrihlašovatel je i puvodce (712101)
I

i PrávnickáI fyzickáosoba (711601) Právnická

,

Príjmení (730101) Straka

Jméno (730301) Jaromír

Titulpred jm. (730401) Ing.

Titulzajm. (731501)

Ulice (730501)

Císlo (730601 ).'t

Mesto (730701) Hranice

psc Oen pro CR) (730801) 75301

Zeme (730901) Ceská republika

Pokudsi PUVODCENEPREJEBÝTZVEREJNEN,vyplnte ANO (711101) NE



RNDr.

Dukelská

891/4

Olomouc

77200

Ceská republika

585 227 935

585 221 429

info@tetrapat.cz

UCZ09018

Prezidiálníplná moc je podávána soucasne s touto pfihláškou

18. At!RE5A,'PRO DORUCOvÁIiIJ (Ko"",,",,'- pro""', O"",," jedbuz"""""'*'
možnosti a údaje VYPLNTEjen v pffpade. že jde o AuRESU ODLIŠNOU od adresy pi'ihla~ovatele nebo zástupce.)

C adresapro dorucování není odlišná od adresy prihlašovatele nebo zástupce

Ci'adresa pro dorucování je odlišná od adresy prihlašovatele nebo zástupce ANO

NE

~
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Titulpfed jm. (7404)

Titulza jm. (7415)

Ulice (7405)

Cislo (7406)

Mesto (7407)

PSC (7408)

Zeme (7409)

Telefon (7412)

FAX (7413)

E-mail (7414)

Cislo jednaci zástupce (7419)

Cislo prezidiálni plné moci (7418)

Názevkanceláfe I firmy (7701) HALAXOVA & HALAXOvA, TETRAPAT

Pfíjmeni (7702) Halaxová

Jméno (7703)'t. Zdenka

T TItul p"", jm.
(7704) RNDr.

I Titulza jm. (7715)

Ulice (7705) P.O.BOX

Císlo (7706) 174

Mesto (7707) Olomouc

PSC (7708) 77111

Telefon (7712) 585 227 935

FAX (7713) 585 221 429

E.mail (7714) info@tetrapat.cz
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MEZINAR

(310001)I Císlo prihlá~ky

I Datum podání prihlášky (320001 )

(330001 )Zeme I Úrad

10. PODNIKOVÝ UŽITNÝ VZOR

Pokud jde o PODNIKOVÝ UŽITNÝ VZOR, vyplnte "ANO", v opacném
I prípade vyplnte "NE"

(9031) ANO

11. SEZNAM PRíLOH
I

~- PopistechnickéhorešeníV
- Nároky na ochranu V

I -Výkresy.-J

(9009)

(9010)

(9013)

Pom: V pfipade papirové formy podáni je tfeba popis technického fešeni. nároky na ochranu a výkresy pfedložit ve tfech vyhotovenich.

- Plná moc V (9015)

- Doklad o nabytí práva na užitný vzor (9014)

- Prioritní doklad (9019)

.c:

- Stejnopis prihlášky vynálezu (9021 )

Další prílohy: (Vyplntenázev.)

Název

12.INFORMACEOVÝ~I SPRÁVNfHOPOPLATKU

Správní poplatek za podání prihlášky užitného vzoru prihlašovatelem je stanoven na 1000 Kc.
Správní poplatek za podání prihlášky užitného vzoru prihlašovatelem, který je soucasne i
puvodcem, je stanoven na 500 Kc.

** Zpusob platby (Vybertejednu z uvedenýchmožnosti.)

Prevodem z úctu *

Formulár C.P02 verze: 2009
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Pozn.: Správní poplatek je splatný pfi podání pnhlášky. Kolky lze použit pouze pro platby do 5000 Kc (vcetne).
') Císlo úctu správních poplatku ÚPV: 3711-21526001/0710
**) Ostatní informace o platbe jsou uvedeny v nápovede.

Místo pro nalepeni kolku

13. POZNAMKA

(9034)

~

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údaju
I a žádám o zápis užitného vzoru do rejstríku

~ Vyberte jednu z uvedených možností:
(' Prihlašovatel(-é) fY prípade více prihlašovatelu musí být uvedeny podpisy všech techto prihlašovatelu.)

(8 Zástupce

~_;1~L2~

tf' @;
--

" .

,

TETRAPAT
RALuovA " UALAxovA

'~eI8k

td
"4

77;00 Olom i.IC:4031

DIC:CZ51

Datum
--------------------------

Podpis
(u právnické osoby pfípadne i razítko)

Formulár c. P02

-

verze: 2009 5/5
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Slushovací zarízení pro výrobu PVC materiálu

s povrchem imitujícím vzhled kuže

Oblast techniky

Technické rešení se týká slushovacího zarízení pro výrobu PVC materiálu

s povrchem imitujícím vzhled kuže, pro využití zejména v automobilovém

prumyslu, které obsahuje vyhrívanou alespon galvanoformu, zarízení pro

aplikaci PVC prášku na galvanoformu a chladící zónu.

Dosavadní stav techniky

V prumyslu, zejména automobilovém, je znacná potreba odolného

materiálu, který svým vzhledem a fyzikálními vlastnostmi imituje kuži. Naprostá

vetšina techto imitací kuže se vyrábí z PVC prášku tzv. slushováním

v galvanoforme. Galvanoforma se zahrívá horkým olejem, vzduchem a pískem,

naplní se PVC práškem, poté se vyprázdní, ochladí a slush kuže se vyjme
~

z galvanoformy. Zarízení ulJložnující tento výrobní postup jsou tvoreny obvykle

výrobní linkou, která má znacné nároky na zastavenou plochu. Nevýhodou

rovnež je, že žádné ze známých zarízení prakticky neumožnuje lokální
\

diferenciaci povrchové teploty galvanoformy, je obtížné využívat další

doplnková zarízení k výrobe nekolikabarevné slush kuže, proces nelze urychlit

napríklad lokálním rízením teploty nebo koncentrací nekterých kroku do jedné

výrobní fáze.

Úkolem technického rešení je vyvinout zarízení, které má menší nároky na

zastavenou plochu, umožní lokální regulaci teplot na povrchu galvanoformy,

zrychlí výrobní cyklus.
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Podstata technického rešení

Uvedený úkol reší slushovací zarízení pro výrobu PVC materiálu

s povrchem imitujícím vzhled kuže, obsahující alespon vyhrívanou

galvanoformu, zarízení pro aplikaci PVC prášku na galvanoformu a chladící

zónu. Podstata tohoto zarízení podle technického rešení spocívá v tom, že

obsahuje manipulacního robota s 3D pohyblivým ramenem, které je opatreno

jednak upínacími elementy pro galvanoformu, jednak integrovanou želírovací

deskou s ohrívaci vzduchu. Kolem robota v dosahu pohyblivého ramena jsou

umísteny: alespon jeden predehrívací rám pro galvanoformu, dále tvorící

jednotka a otocná chladící a vyjímací vana s horizontální osou otácenÍ. Tvorící

jednotka obsahuje jednak pevnou rámovou konstrukci, v níž je otocne

s horizontální osou otácení uložen rotacní rám s upevnenými vyhrívacími zády a

s fixacními elementy pro galvanoformu, jednak alespon jeden vozík s PVC

práškem na pojezdu pod rotacním rámem. Vyhrívací záda pro ohrev

galvanoformy v tvorící jednotce jsou opatrena sadou infrazáricu.

Výhodou zarízení podle technického rešení provedení ohrevu množstvím

infrazáricu, které umožnují lokální ohrev galvanoformy. Využití robota s velkou
~

nosností a integrovanou ž~írovací deskou maximálne zkrátí manipulacní cas a

prostor pro presun galvanoformy z predehrevu a chlazení do tvorící jednotky

jako jádra slushovacího zarízenÍ. Rovnež integrace chlazení s vyjímacím

zarízením slush kuže prispelo ke zkrácení výrobního cyklu.

Prehled obrázku na yýkresech

Technické rešení je blíže popsáno na pripojených výkresech, kde na obr. 1

je nákres celého zarízení pro prehlednost bez galvanoformy a bez vyhrívacích

zad, na obr. 2 je galvanoforma v axonometrickém pohledu a na obr. 3 v nárysu a

pudorysu. Na obr. 4 jsou zobrazena vyhrívací záda v axonometrickém pohledu,
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na obr. 5 v nárysu a pudorysu a na obr. 6 je detail vyhrívacího prvku -

infrazárice.

Príklad Qrovedení technického rešení

5

Slushovací zarízení pro výrobu PVC materiálu s povrchem imitujícím

vzhled kuže obsahuje manipulacního robota 1 s 3D pohyblivým ramenem li ,

které je opatreno jednak upínacími elementy 12 pro galvanofonnu 2, jednak

integrovanou želírovací deskou li, která obsahuje ohrívace 11vzduchu. Kolem
,.

O robota 1 v dosahu pohyblivého ramena li jsou umísteny: alespon dva

predehrívací rámy ~ pro galvanofonnu 2, tvorící jednotka 1: a otocná chladící a

vyjímací vana l s horizontální osou otácenÍ. Tvorící jednotka 1: obsahuje jednak

pevnou rámovou konstrukci 41 , v níž je otocne, s horizontální osou otácení,

uložen rotacní rám 42 s upevnenými vyhrívacími zády 41 a s fixacními elementy

15 pro galvanoformu 2 . Vyhrívací záda 41 jsou opatrena sadou infrazáricu 44.

Dále obsahuje alespon jeden vozík 43 s PVC práškem na pojezdu 44 pod

o

rotacním rámem 42 . V popisovaném príkladu provedení jsou zobrazeny vozíky

43 dva, každý z jedné strany tvorící jednotky 1:.

Postup výroby imitace kuže z PVC prášku, tzv. slush kuže, metodou~ ..'
nanesení PVC prášku na ohrátou galvanofonnu a následného ochlazení a vyjmutí

slush kuže z galvanofonny na výše popsaném zarízení je následující:
,

galvanoforma 2 se predehreje v predehrívacím rámu ~ , poté je uchopena a

prenesena ramenem li robota 1 a upevnena do rotacního rámu 42 tvorící

25

jednotky 1: . Tam je dále ohrívána vyhrívacími zády 41 sadou infrazáricu 44 .

Teplota a cinnost je rízena automaticky. Poté se galvanoforma 2 s rotacním

rámem 42 pretocí do horizontální polohy, pricemž pod rotacní rám 42 podjede

vozík 43 s PVC práškem. Ten je vyzvednut k rotacnímu rámu 42 a upevnen

k nemu. PVC prášek se nahreje a kývavým pohybem rotacního rámu 42 ulpívá

na galvanofonne 2 a prebytek zustává ve vozíku 43 . Poté se rotacní rám 42

30 zastaví v horizontální rovine a odepne a odsune se vozík 43, nacež se
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galvanoforma ~ pretocí do vertikální polohy a je na ni prenesena a upnuta

želírovací deska li produkující ohrátý vzduch. Opet je galvanoforma ~

podrobena kývavému pohybu, pricemž je dohrívána ohrátým vzduchem

ze želírovací desky li. Následne se ustaví do vertikální polohy a je spolu

s želírovací deskou li odepnuta z rotacního rámu 42 a prenesena do chladící

vany~, která se nachází ve vertikální poloze, je uvolnena od ramena 11 robota 1
i od želírovací desky li , která zustane na ramenu 11 . V chladící vane ~ je

galvanoforma ~ upnuta a podrobena ochlazení, nacež je chladící vana ~

pretocena do vertikální polohy a slush kuže je vyjmuta z galvanoformy ~

k dalšímu zpracování. Ve chvíli, kdy rameno 11robota 1 umístí galvanoformu ~
do chladící a odebírací vany ~ , je rameno uvolneno k dalšímu cyklu, který

zacíná odebráním galvanoformy ~ z predehrívacího rámu 1 .

Prumyslová využitelnost

Slushovací zarízení podle technického rešení je možno prumyslove

vyrábet a využívat pro výrobu PVC materiálu s povrchem imitujícím vzhled

kuže.

l~
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Nároky na ochranu

1. Slushovací zarízení pro výrobu PVC materiálu s povrchem imitujícím

vzhled kuže, obsahující vyhrívanou alespon galvanoformu, zarízení pro aplikaci

PVC prášku na galvanoformu a chladící zónu, vyznacující se tím, že obsahuje

manipulacního robota (1) s 3D pohyblivým ramenem (11) opatreným jednak

upínacími elementy (12) pro galvanoformu (2), jednak integrovanou želírovací

deskou (13) s ohrívaci (14) vzduchu, kde kolem robota (1) v dosahu pohyblivého

ramena (11) jsou umísteny:

- alespon jeden predehrívací rám (3) pro galvanoformu (2),

- tvorící jednotka (4), která obsahuje jednak pevnou rámovou konstrukci (41),

v níž je otocne s horizontální osou otácení uložen rotacní rám (42) s upevnenými

vyhrívacími zády (41) a s fixacními elementy pro galvanoformu (2), jednak

alespon jeden vozík (43) s PVC práškem na pojezdu (44) pod rotacním rámem

(42),

- otocná chladící a vyjímací vana (5) s horizontální osou otácenÍ.

2. Slushovací zarízení podle nároku 1, vyznacující se tím, že vyhrívací záda

(41) jsou opatrena sadou in.frazáricu (44).
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