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Pracovní stůl, zejména pro svařování a výrobu kovových 
konstrukcí

Oblast techniky

Vynález se týká pracovního stolu, zvláště pro 
svařovaní a výrobu kovových konstrukcí s nosným rámem 
sestávajícím z alespoň čtyř noh a alespoň dvou příčníků 
a podélných pásnic, z nichž podélné pásnice mají v podélném 
směru alespoň jednu drážku nosníku a z nichž jedna je na 
příčnících upevněna a druhá je nich rovnoběžně posuvná.

U známých pracovních stolů je pociťováno při provádění 
svářecích prací především při výrobě jednotlivě zhotovovaných 
kovových součástí jako nedostatek, že se musí části nebo 
komponenty spojované svárem často velmi složitě upevňovat 
v požadované, respektive stanové poloze pomocí provizorně 
sestavených pomocných prostředků.

Jednoduché pracovní a svářecí stoly obvykle používané 
v zámečnictví a ve výrobnách ocelových konstrukcí sestávají 
často z jednoduchých trubkových kozlíků z oceli. Při potřebě 
prodloužení nebo rozšíření takovýchto pracovních stolů se na 
kozlíky položí ocelové nosníky a podle požadavků se posunují 
rukou. Při jednostranném zatížení kozlíku a nosníků se nemůže 
s jistotou zabránit překlopení stolu. Podle povahy podlahy 
dílny je kromě jiného potřebné časově náročné vyrovnání částí 
po každém posunutí

Na nosnících se potom obvyklou svařovací a pracovní 
technikou vyrábí přístroje a konstrukce. Proto se na nosník
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přivaří pomocné úhelníky a zarážky, které se musí po ukončení 
práce opět odstranit kladivem, sekáčem a bruskou. K umožnění 
hospodárné výroby jen jednoduchých součástí a konstrukcí jsou 
prováděny tyto přípravné a dokončovací práce jen vycvičenými 
pracovními silami.

Z DE-PS 19 10 977 je známo upínací zařízení pro 
pracovní stoly, u kterého jsou na spodku upevněny oboustranně 
příčně nosné traverzy, na nichž jsou umístěny svěrací čelisti 
vytvořené v podélném směru, z nichž jedna je upevněna, další je 
na nosné traverze posuvná. K umožnění bezpečného upnutí mezi 
svěrné čelisti také předmětů, které nejsou vytvořeny pravoúhlé, 
nýbrž se naopak poměrně značně zužují, je uvnitř obou nosných 
traverz vytvořen vřetenový pohon, pomocí kterého se mohou 
svěrné čelisti vedené na nosné traverze na ní uloženém vedení 
příčně pohybovat. Poněvadž oba vřetenové pohony jsou ovládány 
nezávisle na sobě pomocí ruční kliky a záběr vřetenového pohonu 
ve vedení má dostatečnou vůli, lze činností jen jednoho 
z vřetenových pohonů uvést posuvnou svěrnou čelist do úhlového 
postavení vzhledem k pevné svěrné čelisti, takže se mohou 
odpovídající nezávislou činností vřetenových pohonů upnout také 
předměty v jednostranně zúžené podobě. K rovnoběžnému posouvání 
posuvné svěrné čelisti se musí ovládat současně a stejnoměrně 
oba vřetenové pohony. Rovinné povrchy svěrných čelistí tvoří 
společnou pracovní plochu.

Možnost použití těchto vřetenových pohonů zůstává však 
poměrně omezená, zvláště nejsou vytvořeny žádné možnosti pro 
umožnění nasazení některých pomocných prostředků, jako jsou 
úhelníky, dorazy a podobně s madly a opětovné sejmutí. Také 
není umožněno podle potřeby zvětšení pracovní plochy.
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DE-OS 27 00 495 zveřejňuje pracovní stůl se dvěma 
upínacími čelistmi tvořícími svěrák, které jsou vedeny na dvou 
příčnících a mohou se pomocí dvou nezávisle na sobě ovládaných 
klikových pohonů rovnoběžně k sobě nebo od sebe posouvat. Obě 
upínací čelisti mají alespoň jednu drážku vytvořenou po jejich 
celé délce. V této drážce se mohou umístit podélně posuvné 
pomocné prostředky a mohou se upevnit na libovolném místě.

Podstata vvnálezu

Úkolem předloženého vynálezu je vytvořit pracovní stůl 
vpředu uvedeného typu, který je možné použít universálně 
a kterým lze vedle obrobků malé a střední velikosti opracovávat 
také velké díly, například podestu nebo schody, přičemž se tedy 
pracovní stůl přizpůsobí také velkým rozměrům. Musí být po ruce 
pomocné prostředky jako dorazy úhelníky,
a podobně a musí být rychle ' a kontinuálně 
pracovním stole podle vynálezu musí
kvalifikované síly, eventuálně také zaučené pomocné síly 
vyrábět racionálně konstrukční díly, násady, nářadí různého 
typu a rovněž také různá zábradlí.

sverna zařízeni 
nastavitelná. Na 
moci také málo

Tento úkol se docílí u pracovního stolu vpředu 
uvedeného typu podle vynálezu tím, že je opatřen alespoň jednou 
vodící tyčí s prismatickým průřezem pevně spojenou s nosným 
rámem nebo s jednou z podélných pásnic a umístěnou rovnoběžně 
s podélnou pásnicí, na které je podélně posuvně veden pomocí 
motorického pohonu nebo bez něj alespoň jeden podélně posuvný 
suport vybavený upínacími a upevňovacími prvky k uchycení 
obrobku, dorazy nebo podobnými pomocnými přístroji a úložnou 
plochu pro obrobky opracovávané na pracovní ploše vytvořené na 
horní straně obou podélných pásnic lze rozšířit pomocí 
zásuvných a výsuvných a/nebo rozebíratelných částí.
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Každý suport podélně posuvný na vodící tyči je opatřen 
alespoň jednou nahoru otevřenou tyčí s profilem v podobě 
C k uložení šroubů nebo čepů s hlavou a dovnitř směřující 
úložnou plochou a rovněž vodorovnou a svislou upínací plochou, 
které mají závitové otvory k našroubování stahovacích šroubů.

Zvláště výhodné je, když je suport opatřen 
jednostranně nebo oboustranně na svislých upínacích plochách 
umístěnými oky na kterých jsou pomocí otvorů, případně otvorů 
se závitem vytvořených ve vodorovné ose umístěny tyče v podbě 
hranolu uložené na čepech, pohyblivé ve vertikální rovině 
a užívané jako koncové dorazy nebo úchyty.

Další možnosti upnutí a opracování se vytvoří tím, že 
na každé tyči v podobě hranolu je umístěno montážní rameno 
teleskopicky podélně posuvné nebo pomocí kloubu otočné kolem 
vertikální osy, které je opatřeno upevňovacími nebo upínacími 
prostředky pro obrobek, které jsou nastavitelné do požadované 
polohy na montážním ramenu a jsou v této poloze zajistitelné 
pomocí zajišůovacího zařízení. Další zlepšení je možné tím, že 
na montážním rameni je upevněn profilový prvek v podobě C, 
v jehož drážce v podobě T jsou posuvně s fixací ve stanovené 
poloze uloženy šrouby nebo čepy s hlavou, které jsou 
našroubovány v uchycovacích nebo upevňovacích prostředcích 
a rovněž tím, že je k profilovému prvku pomocí šroubů s hlavou 
přišroubován ve stanovené poloze úhelník nebo T profil.

Tato zařízení mohou přinášet další dodatečné možnosti 
montáže tím, že úhelník nebo T profil je spojen s pásnicí 
nosníku zdvojeného T nosníku pevné podélné pásnice pomocí 
šroubů, jejichž hlavy jsou umístěny v drážce mezi oběma nosnými
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pásnicemi.

Shora popsanými opatřeními se vzhledem ke stavu 
techniky mimořádně zlepšují a rozšiřují možnosti uchycení 
a upevnění opracovávaného obrobku a rovněž nástrojů a pomocných 
prostředků různého typu. Poskytují nejrůznější možností 
variací, protože možnosti uchycení a upevnění nespočívají jen 
v podélných drážkách nosníku v podélných pásnicích nosníku, 
nýbrž také v drážkách a upínacích plochách na podélně posuvných 
suportech a na nich upevněných, tedy současně s nimi posuvných 
a úhlově nastavitelných montážních ramenech.

Tím se také mohou k vyrovnání a upnutí komplikovaných 
prostorových tvarů použít na základě využití těchto 
universálních upevňovacích a upínacích možností ve spojení 
s upínacími objímkami pomocné prostředky, jako dorazy a úhlové 
příložky.

Tak se
dorazy, svěrné 
polohách, takže 
vytvořených na

mohou nástroje a pomocné prostředky, jako 
prostředky a podobně, umístit v různých 
se také za použití upínacích ploch již 
suportech nebo na motážních ramenech mohou

nejrůznější obrobky, také obrobky z více dílů nebo prostorově 
vytvarované, uchytit, případně upevnit ve správné poloze pro 
opracování. Přidržování dílů může být přitom provedeno 
mechanicky nebo také magneticky.

Pro pracovní stůl vytvořený podle vynálezu lze rychle 
vyrobit obvyklé kalibry a šablony a mohou se také málo 
zkušenými odbornými pracovními silami, případně poučenými 
pomocnými pracovními silami se znalostmi svařování racionálně
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vyrobit konstrukční díly, držadla přístrojů nebo také podesty 
a schodiště.

Podle zvláště výhodné podoby provedení vynálezu 
sestává každá podélná pásnice ze dvou navzájem rovnoběžně 
umístěných zdvojených T nosníků, jejichž vodorovně ležící 
pásnice nosníků jsou navzájem vzdáleny o hodnotu, která je 
o málo větší než průměr závitového čepu.

Výhodné je do prostoru téměř uzavřeného zdvojenými T 
nosníky přivařit doprostřed na nosnou pásnici zdvojených T 
nosníků položenou na příčnících čtyřhrannou trubku, která 
slouží jako vodící pouzdro pro uvnitř vedenou čtyřhrannou tyč.

V dalším výhodném provedení vynálezu jsou jednostranně 
nebo oboustranně ve čtyřhranných trubkách obou podélných pásnic

čtyřhranné tyče, přičemž na 
podélných pásnic mohou být 
Tak lze podle potřeby značně

posuvně vedeny v podélném směru 
jejich koncích vyčnívajících z 
vytvořeny příčné dosedací plochy,
zvětšit pro dlouhé obrobky vytažením čtyřhranných tyčí na jednu 
nebo obě strany dosedací délku. Jestliže není zvětšená dosedací 
plocha dále potřebná, mohou se opět čtyřhranné tyče jednoduše 
zasunout do čtyřhranné trubky v podélné pásnici.

Další možnost k pevnému uchycení obrobků se může 
vytvořit tím, že je do prostoru v podobě U, vytvořeného mezi 
nosnými pásnicemi a nosnými stojinami navařena profilová tyč v 
podobě C. Na tyto profilové tyče v podobě C se mohou nasadit 
čepy s hlavou, ploché zděře nebo podobná upínací zařízení a tím 
se vytvoří další možnost pro upevnění komplikovaných obrobků»
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Ke zlepšení paralelního vedení posuvné podélné 
pásnice, která je uložena na příčníku, může být v drážkách, 
které jsou vytvořeny na tomto příčníku, vedena pomocí smykového 
nebo válcového vodícího prostředku.

Možnost uložení zvláště velkých opracovávaných obrobků 
se může dále podle vynálezu ještě zvětšit. Proto příčník 
přednostně končí na vnějších stranách noh pracovního stolu a na 
vnější strany noh se rozebiralně umístí pravoúhlý díl, jehož 
volné rameno tvoří pokračování, to znamená prodlužuje příčník 
i s vodící drážkou.

Ramena pravoúhlého dílu mohou být bučí navzájem spojena 
pevně v pravém úhlu nebo mohou být navzájem spojena otočně 
o 90 0 kolem osy.

V posledním případě může být rameno pravoúhlého dílu 
podle potřeby upevněno vzhledem k ramenu upevněnému na noze 
v pravém úhlu nebo je sklopno dolů o 90 To má výhodu, že se 
úhelník pokaždé, když je to potřeba nemusí našroubovat a znovu 
vyšroubovat, nýbrž také když prodloužení není potřebné, může 
zůstat aniž překáží namontováno na noze.

Je také zvláště výhodné, když je na bočních vnitřních 
plochách podélné pásnice a/nebo na pravoúhlém dílu umístěném na 
příčníku vytvořeno měřítko.

K ulehčení paralelního posunutí posuvné podélné 
pásnice vzhledem k pevné podélné pásnici může být posuvná 
podélná pásnice opatřena na obou koncích působícím pohonem,
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který spočívá v tom, že na obou koncích nosného rámu jsou 
v oblasti noh upevněny rovnoběžně s příčníky příčné tyče 
a pohyblivá podélná pásnice v příčném směru položená na 
příčnících a rovnoběžně posuvná s pevnou podélnou pásnicí je na 
obou koncích opatřena alespoň jedním hnacím válečkem působící 
přítlačným tlakem na příčné tyče, oba hnací válečky jsou 
upevněny pod podélnou pásnicí na obou koncích hlavního hřídele 
uloženého otočně v podélné pásnicí a opatřeného ručním kolem. 
Pohon působící tvarovým stykem se například může vytvořit tím, 
že příčné tyče jsou vytvořeny jako ozubené tyče a hnací válečky 
mají ozubení, které je s ozubenou tyčí v záběru.

Obměna řešení problému pohonu pro rovnoběžné posunutí 
druhé posuvné podélné pásnice může spočívat v tom, že na obou 
koncích jsou v oblasti nosného rámu otočně uložena závitová 
vřetena rovnoběžná s příčníky a poháněná ručně nebo motorovým 
pohonem, které jsou v záběru se závitem matic, které jsou 
upevněny na posuvné podélné pásnicí.

Podle dalšího znaku vynálezu může být výhodné, když 
jsou vertikální upínací plochy a/nebo vertikální plošné části 
možntážního ramene opatřeny permanentním magnetem nebo 
elektromagnetem uloženým a upevněným v drážce v podobě T. Tím 
se může ulehčit a proto také zlepšit příprava obrobků nebo 
komponent obrobků nastavením polohy jejich uchycení před 
opracováním nebo svářením.

Popis obrázků na výkresech

Další znaky provedení vynálezu jsou patrné z 
přiložených výkresů, na kterých jsou znázorněny příklady 
provedení, které jsou blíže objasněny v následujícím. Na
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výkresech znázorňuje:

obr. 1 pracovní stůl v perspektivním znázornění,

obr. 2 částečný pohled podle obr. 2 v perspektivním 
znázornění,

obr. 3 boční pohled podle obr. 1,

obr. 4 detail A podle obr. 1,

obr. 5 detail B podle obr. 1 v řezu,

obr. 5a obměna detailu podle obr. 5,

obr. 6 detail C podle obr. 2,

obr. 7 výřez z vyobrazení podle obr. 1 s obměněným nastavením 
druhé podélné pásnice,

obr. 8 výřez z další výhodného vytvoření pracovního stolu 
podle obr. 1.

Příklady provedení vynálezu

Na obr. 1 a 2 jsou znázorněny nosný rám R, nohy 9., 
podlahová opera 8 a držák 7 pro příčnou tyč 55. Nohy 9 jsou 
spojeny příčníky 10.

Oba nosné rámy R jsou rovněž spojeny pevnou podélnou 
pásnicí 14. Rovnoběžně s touto pevnou podélnou pásnicí 14 je 
příčně posuvná pohyblivá podélná pásnice 20, ve své poloze se 
může aretovat pomocí roubíkového šroubu nebo pomocí válce
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s tlakovým vzduchem. Leží na pevném příčníku 10., který má 
drážku 49, ve které je pohyblivá podélná pásnice 20 vedena 
pomocí kluzných nebo válečkových vodících prostředků, na 
zobrazeném příkladu provedení se jedná o hnací válečky 56.

stůl
8 a příčníky 
podélná pásnice

Obr. 3 znázorňuje schématicky boční pohled na pracovní 
podle obr. 1. Jsou patrné nohy 9 s podlahovými operami 

10, na jejichž jedné straně je znázorněna pevná 
14 a na jejich druhé straně je znázorněna

rovnoběžně posuvná pohyblivá podélná pásnice 20.. Pohyblivá 
podélná pásnice 20 je vedena ve směru posunu na příčné tyči 55 
pomocí hnacích válečků 56. Provedení pevné podélné pásnice 14 
a pohyblivé podélné pásnice 20 je blíže patrné na obr. 5. 
Pásnice 14, 20 sestávají ze dvou zdvojených T nosníků 15 
navzájem vzdálených o stanovenou hodnotu tvořící drážku 16 
nosníku a na jedné straně svařených pomocí čtyřhranné trubky 
21. V příkladu provedení je plech 19 dna v podobě U přivařen 
pod obě horní pásnice 17 nosníku. Mezi stojinami 18 nosníku je 
vytvořen prostor 2. Čtyřhranná trubka 21 slouží jako vodící 
pouzdro 21a pro zásuvnou čtyřhrannou tyč 22. V drážce 16 
vytvořené plechem 19 dna a pásnicemi 17 nosníku jsou posuvně 
svojí hlavou uloženy šrouby 43., které slouží spolu se 
zajištovací maticí k uchycení pomocných prostředků. Drážka 16 

větší než průměr d dříku šroubu 43.. Kromě 
ještě patrné, že na alespoň jedné vnější

straně pevné podélné stojiny 14 nebo pohyblivé podélné stojiny 
20 může být v prostoru vytvořeném v podobě U mezi pásnicemi 17 
nosníku a stojinou 18 nosníku přivařena profilová tyč 25. 
v podobě C.

nosníku tedy musí 
toho je z obr. 5

Tato profilová tyč 25 v podobě C může podle obr. 5 
vyplňovat celý boční prostor zdvojeného T nosníku 15 v podobě 
U, ale podle potřeby může být, jako na obr. 5a, zřetelně menší.
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V každém případě slouží profilová tyč 25 k upnutí nástrojů 
a pomocných prostředků, například příložného úhelníku podle 
obr. 8.

Jak je patrné z obr. 1 vyčnívají na obou koncích pevné 
podélné pásnice 14 a pohyblivé podélné pásnice 20 čtyřhranné 
tyče 22, které jsou vedeny v čtyřhranné trubce 21 spojující, 
jak je patrné na obr. 5, zdvojený T nosník 15 podélných pásnic 
14. 20 a mohou se na nich vytvořit příčné dosedací plochy 23.

Čtyřhranné tyče 22 jsou proto výsuvné a zásuvné a 
slouží ve vysunutém stavu, případně s dosedacími plochami 23 k 
prodloužení možnosti uložení velmi dlouhých obrobků nebo také 
pro odkládání nástrojů nebo obrobků.

Na obr. 1 je také příkladně znázorněno jak je úhlově 
nastavitelný doraz 52 posuvný a uchycen pomocí šroubu 43 
v podélném směru v drážce 16 nosníku pohyblivé podélné pásnice
20.

Na přední straně, to znamená na straně obsluhy 
pracovního stolu je upevněna vodící tyč 24 v podobě hranolu, 
která slouží k vedení podélně posuvných suportů 30. Tyto 
podélně posuvné suporty 30 jsou, jak je zřetelně patrné na obr. 
4, opatřeny nahoru otevřenou tyčí 26 s profilem v podobě 
C a rovněž vodorovnými a svislými upínacími plochami 27,. 28, 
které mají závitové otvory 29 pro našroubování stahovacích 
šroubů 31. Kromě toho mají na obou koncích vytvořena oka 32. 
Tato oka 32 jsou opatřena otvory 33 se závitem, které jsou 
umístěny na vodorovné ose X. Také tyto otvory 33 se závitem 
mohou sloužit k našroubování upevňovacích šroubů pro části
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obrobku. Pomocí stahovacích šroubů 31 ovládaných kolíkovou 
rukojetí 51 lze suport 30 upevnit na vodící tyči 24. Vedení 
suportu 30 na vodící tyči 24 je z důvodu jejího tvaru v podobě 
hranolu lehké a bezpečné.

Na každé z obou stran tohoto suportu 30 může být na 
našroubovaných čepech 34 uložena tyč 35 v podobě hranolu 
pohyblivá ve vertikální rovině. V příkladném provedení je na 
pravé straně znázorněna jen jedna tato tyč 35 v podobě hranolu 
výkyvná ve vertikálním směru, která je uložena pomocí čepu 34 
našroubovaného do otvoru 33 se závitem. Může se použít jako 
koncový doraz nebo držák.

Na této tyči 35 v podobě hranolu je uloženo v kloubu 
37 pohyblivém kolem vertikální osy Y montážní rameno 35, které 
na své jedné boční ploše nese profilový prvek 38 v podobě C, 
v jehož drážce 42 v podobě T jsou uloženy šrouby 39 s hlavou, 
na nichž je pomocí matic našroubován úhelník 45. Samozřejmě se 
mohou na profilový prvek 38 a do jeho drážky 42 v podobě 
T pomocí šroubů 39 s hlavou zasunout a v libovolné poloze 
upevnit také libovolné jiné díly nebo zařízení, případně 
komponenty obrobku.

V příkladu provedení je úhelník 45 spojen s pásnicemi 
17 nosníku zdvojeného T nosníku 15 pevné podélné pásnice 14 
pomocí šroubů 43 , jejichž hlavy jsou uloženy v drážce 16 
nosníku mezi oběma pásnicemi 17 nosníku, jak je také patrné na 
obr. 5. Montážní rameno 36 může být upevněno na pásnicích 17 
nosníku v libovolné úhlové poloze.

Nastavení, respektive posunutí pohyblivé podélné
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pásnice 20 se může provést rukou. Ve své poloze se může 
pohyblivá podélná pásnice 20 uchytit blíže neznázorněným 
upínacím prostředkem. Když je pracovní stůl poměrně dlouhý, 
může být nastavení rukou obtížné z důvodu nebezpečí zkřížení. 
Proto jsou v oblasti noh 9 upevněny rovnoběžně s příčníky 10 
příčné tyče 55 a pohyblivá podélná pásnice 20 je opatřena 
hnacími válečky 56 uloženými na dvou těchto příčných tyčích 
55, kterými se vyvolá na příčné tyče 55 jistý dosedací tlak. 
Hnací válečky 56 jsou na každé straně nasazeny na hlavním 
hřídeli 57, na kterém je upevněno ruční kolo 58. Otáčením 
ručního kola 58 se pohání na každé straně hnací válečky 56 
a odvalují se po příčné tyči 55, zejména když hnací válečky 56. 
i příčná tyč 55 jsou opatřeny neznázorněným zdrsněním. Místo 
obou párů hnacích válečků 56 se mohou použít ozubená kola, 
která se odvalují, jak je to znázorněno na obr. 6, po příčné 
tyči 55 vytvořené jako ozubený hřeben.

Místo příčných tyčí 55 mohou být rovněž umístěna 
v příčném směru závitová vřetena 60 také uložená otočně, jak je 
to patrné na obr. 7. Pohyblivá podélná pásnice 20 je proto 
oboustranně opatřena maticí 61, která je v záběru se závitovým 
vřetenem 60. Obě závitová vřetena 60 jsou opatřena řetězovými 
koly 62, která mohou být poháněna pomocí nekonečného lamelového 
řetězu 63 řetězového pohonu bud kolíkovou rukojetí rukou nebo 
hnacím motorem 65.

K umožnění zvednutí pohyblivé podélné pásnice 20 nebo 
použití pohyblivé podélné pásnice 20 ve speciálních případech 
mohou být matice 61 vytvořeny jako dvoudílné a oteviratelné.

Na obr. 8 je znázorněna další podoba zvětšení úložné 
plochy pro velké opracovávané obrobky, která může přijít do
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úvahy sama nebo také doplňkově k čtyřhranným tyčím 22 zásuvným 
do podélných pásnic 14., 20 podle obr. 1 s dosedacími plochami 
23 a to prodloužením příčníků 10 na jednom nebo obou jejich 
koncích. Podle obr. 8 jsou příčníky 10 ukončeny přesně na 
vnějších plochách noh 9 a na vnější plochy každé nohy 9. a na 
konec na ní položeného příčníku 10 je namontována profilová 
kolejnice 66 s průřezem přednostně v podobě C. Na tyto 
profilové kolejnice 66 se může našroubovat pravoúhlý díl 67 
vytvořený z úhelníku, jehož rameno 68 je v namontované stavu 
pokračováním příčníku 10 včetně jeho drážky 49 a proto má 
profil v podobě C.

Jak je patrné z obr. 8 může být pravoúhlý díl 67 
vytvořen různě. Pravoúhlý díl 67 zobrazený na obr. 8 vpravo je 
vytvořen jako tuhý pravoúhlý úhelník. K prodloužení příčníku 10 
se přišroubuje na profilovou kolejnici 66., když není dále 
potřebný nebo by dokonce mohl překážet, musí se opět 
odšroubovat.

V levé části obr. 8 je proto znázorněn pravoúhlý díl 
67, který může zůstat na profilové kolejnici 66 upevněný také, 
když prodloužení není potřebné. Proto je rameno 68 prodlužující 
příčník 10 upevněno na ose a s ramenem upevněným, přednostně 
přišroubovaným, na profilové kolejnici 66. Tak může zůstat 
pravoúhlý díl 67 namontován a v případě potřeby se v pravém 
úhlu vyklopí rameno 68 a přednostně se zajistí ve vyklopené 
poloze rovněž otočnou vzpěrou 69 nebo se sklopí dolů do polohy 
rovnoběžné s přišroubovaným ramenem.

Na obr. 8 je kromě toho znázorněno, že na bočních 
plochách, přednostně na vnitřních plochách příčníku 10, rameni 
68 prodlužujícím příčník 10 a podélných pásnicích 14, 20 může
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být umístěno měřítko. Pohyblivá podélná pásnice 20 se podle 
volby pohybuje pomocí hnacího motoru 65 nebo pomocí závitového 
ručního kola 58., řetězového převodu a závitového vřetene 60. 
přičemž posun ručním kolem 58 slouží přednostně pro jemné 
nastavení.

Existuje také možnost umístit na vhodné místo
pracovního stolu, přednostně nastavitelné, odkladové plochy pro 
obrobek nebo lišty pro svářecí zkoušky k zabránění zkoušek 
sváření na pracovní ploše.

JUDr. 0» ŠVORČÍK 
aMW



PATENTOVÉ NÁROKY

1. Pracovní stůl, zejména pro svařování a výrobu kovových 
konstrukcí, s nosným rámem (R) sestávajícím z alespoň čtyř 
noh (9) a alespoň dvou příčníků (10) a podélných pásnic 
(14, 20), kteréžto podélné pásnice (14, 20) mají v podélném 
směru alespoň jednu vodící drážku (16) nosníku a z nichž 
pevná podélná pásnice (14) je na příčnících (10) upevněna a 
pohyblivá podélná pásnice (20) je na příčnících (10) 
rovnoběžně posuvná, vyznačující se tím, že rovnoběžně s 
podélnými pásnicemi (14, 20) je umístěna alespoň jedna 
vodící tyč (24) s průřezem v podobě mnohoúhelníka, která je 
upevněna na nosném rámu (R) nebo na jedné z podélných 
pásnic (14, 20) a na které je posuvně v podélném směru 
uložen suport (30) k uchycení upevňovacích a uchycovacích 
prvků pro uchycení obrobku, dorazů a pomocných prostředků, 
přičemž úložná plocha pro obrobek obráběný na pracovní 
ploše tvořené horními stranami podélných pásnic (14, 20) je 
opatřena výsuvnými a zásuvnými a/nebo snímatelnými díly 
(22, 23, 67).

2. Pracovní stůl podle nároku 1, vyznačující se tím, že každý 
suport (30) podélně posuvný na vodící tyči (24) je opatřen 
alespoň jednou tyčí (26) s profilem v podobě C pro uložení 
hlav šroubů nebo čepů, dovnitř směřující dorazovou plochou, 
vodorovnou upínací plochou (27) a svislou upínací plochou 
(28), které mají závitové otvory (29) pro stahovací šrouby 
(31).

3. Pracovní stůl podle nároku 2, vyznačující se tím, že suport 
(30) je opatřen na jednom nebo obou koncích svislé upínací 
plochy (28) okem (32), na kterém jsou na čepech (34) 
uložených v otvorech (33) se závitem, vytvořených ve
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vodorovné ose (X), umístěny tyče (35) v podobě hranolu, 
pohyblivé ve vertikální rovině.

4. Pracovní stůl podle nároku 3, vyznačující se tím, že na 
každé tyči (35) v podobě hranolu je upevněno montážní 
rameno (36), které je teleskopicky prodlužitelné nebo je 
otočné v kloubu (37) kolem vertikální osy (Y) a které je 
opatřeno upínacími nebo svěrnými prostředky pro obrobek.

5. Pracovní stůl podle nároku 4, vyznačující se tím, že na 
montážním rameni (36) je upevněn profilový prvek (38), 
který má drážku (42) v podobě T pro šrouby (39) s hlavou 
nebo čepy.

6. Pracovní stůl podle nároku 5, vyznačující se tím, že k 
profilovému prvku (38) je pomocí šroubů (39) s hlavou 
přišroubován úhelník (45).

7. Pracovní stůl podle nároku 6, vyznačující se tím, že 
úhelník (45) je spojen s pásnicemi (17) nosníků pevné 
podélné pásnice (14) pomocí šroubů (43), jejichž hlavy jsou 
uloženy v drážce (16) nosníku mezi pásnicemi (17) nosníků.

8. Pracovní stůl podle nároku 1, vyznačující se tím, že každá
podélná pásnice (14, 20) sestává ze dvou navzájem
rovnoběžně umístěných zdvojených T nosníků (15), mezi 
jejichž vodorovnými pásnicemi (17) nosníku je vytvořena 
mezera, jejíž průměr je větší mež průměr (d) dříku.
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10.

11.

12.

Pracovní stůl podle nároku 8, vyznačující se tím, že v 
prostoru (Z) vytvořeném mezi zdvojenými T nosníky (15) je 
doprostřed na pásnice (17) nosníků zdvojených T nosníků 
(15) položené na příčník (10) přivařena čtyřhranná trubka 
(21).

Pracovní stůl podle nároku 9, vyznačující se tím, že v 
jednom nebo obou koncích čtyřhranné trubky (21) obou 
podélných pásnic (14, 20) jsou suvně vedeny čtyřhranné tyče 
(21), přičemž na jejich koncích vyčnívajících z podélné 
pásnice (14, 20) je vytvořena dosedací plocha (23).

Pracovní stůl podle nároku 10, vyznačující se tím, že na 
jedné nebo obou vnějších stranách podélné pásnice (14, 20) 
v prostoru v podobě U tvořeném pásnicemi (17) nosníku a 
stojinou (18) nosníku je přivařena profilová tyč (25) v 
podobě C.

Pracovní stůl podle 
vyznačující se tím, 
rovnoběžně posuvná na 
vedena pomocí kluzných 
uložených v drážce (49)

jednoho z předchozích nároků, 
že pohyblivá podélná pásnice (20) 
příčníku (10) v příčném směru je 
nebo valivých vodících prostředků
vytvořené v příčníku (10).

Pracovní stůl podle jednoho z předchozích nároků, 
vyznačující se tím, že příčníky (10) jsou ukončeny na 
vnějších stranách noh (9) a na vnějších stranách noh (9) je 
rozebíratelně upevněn pravoúhlý díl (67), jehož volné 
rameno (68) je pokračováním příčníku (10) a drážky (49).

13 .
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14. Pracovní stůl podle nároku 13, vyznačující se tím, že obě 
ramena pravoúhlého dílu (67) jsou navzájem pevná, nebo jsou 
otočná kolem osy (a) o 90°.

15. Pracovní stůl podle jednoho z předchozích nároků, 
vyznačující se tím, že na bočních vnitřních plochách 
podélné pásnice (14, 20) a/nebo příčníku (10) a/nebo rameni 
(68) je vytvořeno měřítko.

16. Pracovní stůl podle jednoho z předchozích nároků, 
vyzančující se tím, že na obou stranách nosného rámu (R) 
jsou v oblasti noh (9) upevněny rovnoběžně s příčníkem 
(10) příčné tyče (55) a pohyblivá podélná pásnice (20) 
položená v příčném směru na příčníky (10) rovnoběžně s 
pevnou podélnou pásnicí (14) je na obou koncích opatřena 
alespoň jedním hnacím válečkem (56) uloženým na příčné tyči 
(55), přičemž oba hnací válečky (56) umístěné na obou 
koncích pod posuvnou podélnou pásnicí (20) jsou upevněny na 
hlavním hřídeli (57) otočně uloženém na posuvné podélné 
pásnici (20) a opatřeném ručním kolem (58).

17. Pracovní stůl podle nároku 16, vyznačující se tím, že 
příčné tyče (55) jsou vytvořeny jako ozubené hřebeny a 
hnací válečky (56) mají ozubení, které je v záběru s 
ozubeným hřebenem.

18. Pracovní stůl podle jednoho z předchozích nároků, 
vyznačující se tím, že na obou koncích jsou v oblasti 
nosného rámu (R) otočně uložena závitová vřetena (60) 
umístěná rovnoběžně s příčníky (10) a poháněná ručně nebo 
motorem, která jsou v záběru s maticemi (61), které jsou
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I

upevněny na jedné z podélných pásnic (14, 20).

19. Pracovní stůl podle jednoho z předchozích nároků, 
vyznačující se tím, že vertikální dorazové plochy a/nebo 
vertikální plošné části montážního ramene (36) jsou 
opatřeny permanentními magnety nebo elektromagnety 
uloženými a upevněnými v upínači s drážkou.

JUDr. Otaku ĚVORCIK
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