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Opis

Oblasť techniky

[0001]

Tento vynález sa týka zariadenia na výrobu humusu, s výhodou

kompostéra, s kompostovacou nádobou tvoriacou plášť, ktorá je smerom nahor
uzavretá vekom, pričom toto veko tvorí zbernú nádrž na dažďovú vodu, ktorá
má priradený aspoň jeden odtok, ústiaci do vnútorného priestoru kompostéra,
ktorý ústi do zbernej nádoby (6) priradenej plášťu.

Doterajší stav techniky

[0002]

Takéto zariadenia sú známe z dokumentu EP O 501 028 A l,

dokumentu DE 4008104 A l a dokumentu US 5 432 088 A. Podľa opisu v
dokumente EP O 501 028 A l a dokumentu DE 4008104 A l je zvlhčovaný iba
vzduch cirkulujúci v kompostéri. Stavebnicová súprava pre takýto kompostér je
známa napríklad z dokumentu AT 402 752 B. Táto stavebnicová súprava
obsahuje panely, ktoré majú obdĺžnikový, výhodne štvorcový základný tvar a
môžu byť pomocou ďalších prvkov, ktoré možno prostredníctvom spojovacích
prvkov pripojiť k ich okrajom, spájané do väčších celkov, pričom aspoň po
dvojiciach protiľahlé okrajové strany panelov sú vybavené protiľahlými držiakmi
pre spojovacie elementy. Každý panel má na dvoch protiľahlých stranách
navzájom

voči

sebe

posunuté,

integrálne

vytvorené

puzdrové

úseky,

usporiadané s určitým odstupom rovnobežne s bočnou hranou, ktoré pri
pripájaní nasledujúceho panelu v zarovnanej polohe zasahujú medzi puzdrové
úseky na priľahlej strane tohto panelu a do ktorých sa umiestňujú spojovacie
kolíky alebo trubice, prechádzajúce vždy cez aspoň dva puzdrové úseky,
pričom oba ďalšie okraje panela sú vybavené opornými prírubami, ktoré možno
nasadiť na seba, a panely s puzdrovými úsekmi a prírubami sú integrálne
vyrobené z plastového materiálu, výhodne z recyklovaného polyetylénového
odpadového materiálu vo forme peny. Pomocou takýchto stenových prvkov
možno vytvárať ľubovoľné prierezy kompostéra, s výhodou trojuholníkové,
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štvorcové, päťuholníkové, šesťuholníkové a tak ďalej. Ktomu je tiež známe, že
sa tieto kompostéry zhora uzatvárajú vekom, aby sa s výhodou zabránilo
šíreniu zápachu a aby sa v kompostéri udržala vlhkosť. Značná nevýhoda
takéhoto kompostéra spočíva najmä v tom, že klíma v kompostéri prakticky
nemôže byť ovplyvnená zvonka. Najmä vysychaniu kompostu by sa ale malo
zabrániť, aby sa zaistil čo možno najrýchlejší rozklad kompostovaných
materiálov. Okrem toho je nevýhodné, že ešte neexistuje žiadna uspokojivá
ochrana pred búrkou, ktorá by veko v prípade búrky bezpečne udržiavala na
nádobe kompostu, a tým bránila poškodeniu resp. strate veka.
[0003]

Dokument GB 2 440 527 A opisuje určitú možnosť pre zavádzanie

vody do kompostéra pomocou určitého druhu zalievacej kanvy, v závislosti od
vlhkosti panujúcej v kompostéri. A dokument DE 32 25 335 A l predstavuje
veko kompostéra, ktoré je vytvorené ako zberná nádrž na vodu, ktorá je cez
otvory vo veku vypúšťaná na rozkladajúci sa obsah.

Podstata vynálezu

[0004]

Na základe doterajšieho stavu techniky vyššie opísaného druhu si

tento vynález kladie za úlohu vytvoriť zariadenie na výrobu humusu, ktoré
poskytuje v kompostéri zlepšenú klímu pre kompostovanie a ktoré s výhodou
umožňuje výhodné zaistenie veka.
[0005]

Tento vynález dosahuje uvedený cieľ tým, že odtok ústi do

distribučného žliabku a/alebo prstencového rozvodu priradeného uvedenému
plášťu a vedúceho horizontálne okolo plášťa v oblasti otvoru kompostéra,
pričom tento distribučný žliabok a/alebo prstencový rozvod je s výhodou
zavesený na otvore kompostéra.
[0006]

Cez tento odtok môže byť do rozkladajúceho sa obsahu s

postupným dávkovaním pridávaná nazhromaždená dažďová voda, vďaka čomu
možno i po dlhšiu dobu udržiavať v nádobe kompostéra priaznivú klímu na
kompostovanie. Tento odtok je pritom prípadne dávkovateľný, pokiaľ ide o
zavedené množstvo. S výhodou sa však odporúča dávkovanie po kvapkách,
aby bolo možné poskytovať požadovaný účinok po najdlhšiu možnú dobu.
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[0007]

Tento vynález vedie k obzvlášť výhodným konštrukčným pomerom a

priestorovým pomerom pre toto dávkovanie vlhkosti v nádobe kompostéra.
Distribučný žliabok resp. prstencový rozvod je voliteľne pripevnený k plášťu
nádoby kompostéra alebo môže byť zavesený na otvore kompostéra. V
prípade, že je prstencový rozvod zavesený, malo by to tú výhodu, že môže byť
kedykoľvek ľahko vyňatý na účely čistenia. Dno zbernej nádoby ústi do
horizontálneho

obvodového

distribučného

žliabku

a/alebo

prstencového

rozvodu resp. je prípadne tiež jeho súčasťou. To znamená, že zberná nádoba
prípadne môže viesť tiež prstencovito po obvode otvoru nádoby, a je prípadne
vybavená odtokovými otvormi, ktoré ústia priamo do vnútra kompostéra. Alebo
tiež zberná nádoba napája obvodový distribučný žliabok alebo prstencový
rozvod, z ktorého je voda pokiaľ možno rovnomerne rozvádzaná po obvode
kompostéra a privádzaná do rozkladajúceho sa obsahu.
[0008]

Za účelom zvýšenia kapacity zbernej nádrže na dažďovú vodu resp.

aby sa zabránilo odnášaniu vody vetrom, ústi odtok do zbernej nádoby
pripevnenej k plášťu. To v podstate znamená, že nádrž na dažďovú vodu vedie
zhromaždenú dažďovú vodu priamo do zbernej nádoby priradenej k plášťu a
tam ju dočasne uchováva. Aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt do zbernej
nádoby, je odtok s výhodou vybavený sitom. Takisto prívod do zbernej nádoby
môže byť vybavený sitom, aby sa tiež pri otvorenom veku a pri plnení nádoby
kompostéra zabránilo znečisteniu zbernej nádoby hmotou na kompostovanie.
[0009]

Horizontálny obvodový distribučný žliabok a/alebo

prstencový

rozvod má ešte k tomu otvory pre odtok vody, s výhodou otvory pre
odkvapkávanie vody, ktoré dávkované vypúšťajú vodu. Okrem toho je možné
vytvoriť prepad vody, ktorý odvedie prebytočnú vodu z nádoby kompostéra, aby
sa zabránilo nadmernému prítoku do kompostéra, čo by bolo zase nepriaznivé
pre proces rozkladu.

Horizontálny obvodový distribučný žliabok a/alebo

prstencový rozvod môže byť tiež spojený s aspoň jednou nádobou na vodu a
ústiť do nej, pričom tento distribučný žliabok a/alebo prstencový rozvod je s
výhodou pripevnený k plášťu alebo zavesený na otvore kompostéra. Dno nádob
na vodu
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horizontálneho

obvodového

distribučného

žliabku

a/alebo

prstencového

rozvodu.
[0010]

Zvlášť dobré pomery pri distribúcii alebo zavádzaní sa dosahujú

vtedy, keď otvory pre odtok vody, s výhodou otvory na odkvapkávanie vody,
majú priradené vláknové rúno, ktoré rozvádza, resp. dočasne zadržuje vodu.
Toto vláknové rúno rozvádza vnikajúcu vodu čo možno najrovnomernejšie po
veľkej ploche, a tak zaisťuje rovnomerné rozdelenie na vstupe, resp. vytvára
zvýšený odparovací povrch. Vďaka tomu je možné veľmi jemné dávkovanie
prívodu vody.
[0011]

V tejto súvislosti sa odporúča, aby sa plášť skladal z niekoľkých

segmentov zostaviteľných do

kompostéru, ktoré sú na vnútornej strane

vybavené vystužujúcimi rebrami tvoriacimi uzavretú štruktúru, pričom tieto
vystužujúce rebrá sú usporiadané v tvare strechy a steny segmentov sú
vybavené otvormi, konkrétne vetracími otvormi. Tak sa dosiahne daná zvlášť
tuhá konštrukcia steny kompostéru, výhodne plášťa kompostéru, a navyše
dostatočné vetranie, čo je okrem prísunu vody potrebné pre riadnu klímu na
kompostovanie. Uvedené otvory, teda vetracie otvory, sú pritom s výhodou
usporiadané tak, že sú umiestnené vždy bezprostredne pod vystužujúcimi
rebrami. To má tú výhodu, že prakticky nemôžu byť prekryté hmotou na
kompostovanie.
[0012]

Zvlášť dobré pomery prevzdušnenia možno pritom v súvislosti s

vláknovým rúnom, ktoré rozvádza, resp. dočasne zadržiava vodu dosiahnuť,
keď je toto vláknové rúno priradené plášťu na vnútornej strane a keď aspoň
čiastočne pokrýva vnútornú stranu plášťa, resp. pokrýva aspoň časť jeho
povrchu. Tým je zaistené, že sú vetracie otvory prekryté vláknovým rúnom
spočívajúcim na vystužujúcich rebrách takým spôsobom, že je umožnené
prakticky celoplošné čisté odvetranie vnútrajšku kompostéra bez toho aby sa
muselo akceptovať upchávanie resp. prekrytie vetracích otvorov. Tak možno
pomocou jednoduchých prostriedkov dosiahnuť najlepšiu možnú prevládajúcu
klímu.
[0013]

Pre zaistenie veka sa výhodne navrhuje, aby toto veko bolo kĺbovo

upevnené pomocou dvoch susedných spojovacích čapov stenových prvkov,
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vždy cez jedno závěsové oko ako zakončenie smerom nahor zo spájajúcich
zaisťovacích čapov dvoch susedných stenových segmentov, a s výhodou
aspoň jedna z ďalších rohových oblastí veka je

na plášti

upevnená

odnímateľné. Ak je uvedené veko z dvoch dielov, pričom oba diely sú s
výhodou navzájom kĺbovo spojené pomocou závesu a pričom oba diely môžu
byť upevnené na plášti, je s výhodou na plášti pripevnený odnímateľný aspoň
jeden z dvoch dielov, ktorý má byť neskôr otvárateľný za účelom plnenia
nádoby kompostéra.
[0014]

Aby bolo možné konštruovať zaistenie veka čo najjednoduchšie a

aby ho tiež bolo možné ľahko uvoľniť, odporúča sa, aby bolo veko za účelom
uchytenia na plášti vybavené otvormi rozmiestnenými pozdĺž okraja veka,
pričom z týchto otvorov sú aspoň otvory priradené odnímateľnému dielu
otvorené smerom k obvodu veka. Otvory otvorené smerom k obvodu veka
môžu byť v prechodovej oblasti zúžené voči priemeru otvoru, aby sa zabránilo
nežiaducemu uvoľneniu zaistenia.
[0015]

Na účely zaistenia je veko odnímateľné pripevnené k plášťu

pomocou aspoň jedného zaisťovacieho čapu, ktorý zaberá do otvoru plášťa a
pritom prípadne spája dva susedné segmenty. Tento zaisťovací čap má aspoň
na jednom úseku zaisťovacieho čapu geometrický tvar prekonávajúci zúženie
a/alebo má svetlú šírku zodpovedajúcu šírke zúženia. Tento úsek zaisťovacieho
čapu je s výhodou usporiadaný v určitej vzdialenosti od toho konca čapu, ktorý
je na strane veka, aby sa zaistilo riadne zaistenie uzavretého veka.
[0016]

Aby nebolo takýto zaisťovací čap, čiastočne značnej dĺžky nutné

vyrábať v procese kontinuálneho liatia, ale aby ho bolo možné vyrábať aj v
malých formách v procese tlakového liatia, navrhuje sa, aby bolo veko
odnímateľné pripevnené k plášťu pomocou aspoň jedného zaisťovacieho čapu,
ktorý zaberá do otvoru plášťa a pritom prípadne spája dva susedné stenové
segmenty, a ktorý má vo svojom pozdĺžnom smere aspoň dva úseky s
prierezom v tvare kríža, ktoré sú vždy spojené úsekom s prierezom v tvare
pásika, pričom tento priečny prierez v tvare pásika preberá funkciu pružinového
závesu. Úseky v tvare kríža zaisťujú bezpečné uchytenie.

EP 3 004 030

36559

n

6

Stručný opis obrázkov

[0017]

Na výkrese je tento vynález znázornený schematicky s odkazom na

príklad uskutočnenia. Na výkrese znázorňuje
obr.1

výrez zo zariadenia podľa tohto vynálezu v čiastočnom priereze,

obr.2

výrez zo zariadenia na obr. 1 vo väčšom meradle

obr.3

stenový segment zariadenia podľa tohto vynálezu pri pohľade
zvnútra,

obr. 4-6

rôzne varianty veka,

obr.7

zaisťovací čap

obr.7a

variant zaisťovacieho čapu na obr. 7,

obr.8

zaisťovací čap zaberajúci do otvoru vo veku;

obr.8a

variant obr. 8 priradený obr. 7a,

obr.9

konštrukčný variant zaisťovacieho čapu,

obr.10

zaisťovací čap z obr. 9, zaberajúci do otvoru vo veku,

obr. 11

konštrukčný variant zaisťovacieho čapu podľa tohto vynálezu,

obr. 12 a 13 zaisťovací čap z obr. 11 vsadený do otvoru vo veku a
obr. 14 a 15 zaisťovací čap s upínacím pružinovým výstupkom v pohľade zhora
a priečnom reze a
obr. 16

ďalší variant zaisťovacieho čapu podľa tohto vynálezu.

Príklady uskutočnenia vynálezu

[0018]

Zariadenie na výrobu humusu, konkrétne kompostér, obsahuje

okrem iného kompostovaciu nádobu 1 tvoriacu plášť, ktorá je zostavená z
niekoľkých segmentov rozmiestnených po obvode a ktorá je vybavená vekom 2,
uzatvárajúcim kompostovaciu nádobu 1 smerom nahor. Toto veko 2 tvorí
zbernú nádrž 3 na dažďovú vodu, z ktorej je priradený aspoň jeden odtok 5,
ústiaci do vnútorného priestoru 4 kompostéra. Tento odtok 5 ústi do zbernej
nádoby 6 priradenej plášťu 2. Ako odtok 5, tak aj prívod 7 do zbernej nádoby je
vybavený sitom 8, 9.
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[0019]

Odtok 5 ústi do prstencového rozvodu 10 vedúceho okolo plášťa 2 v

oblasti otvoru kompostéra, pričom tento prstencový rozvod je v znázornenom
príklade

uskutočnenia zavesený

na otvore

kompostéra

prostredníctvom

pridržiavacích nástavcov 11 vedúcich okolo otvoru kompostéra. Dno zberných
nádob je v tomto príklade uskutočnenia súčasťou prstencového rozvodu 10
vedúceho okolo plášťa. Tento prstencový rozvod 10 má rovnomerne po obvode
rozmiestnené

otvory

12

pre

odkvapkávanie

vody.

Týmto

otvorom

na

odkvapkávanie vody, s výhodou otvorom pre odtok vody je s výhodou priradené
vláknové rúno 13, ktoré rozvádza, resp. dočasne zadržiava vodu, ktorá je
prípadne zvlhčovaná priamo z odkvapkávacieho otvoru, resp. odtokového
otvoru 12.
[0020]

Plášť pozostáva, ako už bolo uvedené, z niekoľkých segmentov 14,

ktoré môžu byť zostavené dohromady do formy plášťa a ktoré sú na vnútornej
strane vybavené vystužujúcimi rebrami 15 tvoriacimi uzavretú štruktúru, pričom
tieto vystužujúce rebrá sú usporiadané v tvare strechy a steny segmentov sú
vybavené otvormi, konkrétne vetracími otvormi 16. Práve tomuto plášťu je na
vnútornej strane priradené vláknové rúno 13, ktoré rozvádza a dočasne
zadržiava vodu, a ktoré pokrýva aspoň časť povrchu vnútornej strany plášťa.
Toto rúno je pritom pomocou vystužujúcich rebier 15 udržiavané v určitej
vzdialenosti od vetracích otvorov 16.
[0021]

Na obr. 4 až 6 sú znázornené rôzne varianty veka. Veko 2 z obr. 4 je

vytvorené z dvoch dielov, pričom oba tieto diely sú navzájom kĺbovo spojené
prostredníctvom závesu 17 a pričom oba diely 18, 19 môžu byť upevnené na
plášti a s výhodou aspoň jeden z oboch dielov je na plášti pripevnený
odnímateľné. Za týmto účelom má veko 2 na okraji veka otvory 20, pričom z
týchto otvorov 20 sú aspoň otvory 20 priradené každému odnímateľnému dielu
otvorené smerom k obvodu veka. Práve otvory otvorené smerom k obvodu
veka sú k obvodu veka sú v prechodovej oblasti zúžené voči priemeru otvoru
(zúženie).
[0022]

Na obr. 7 je znázornený zaisťovací čap, ktorý môže byť použitý na

spájanie stenových segmentov 14 a na zaistenie veka 2. Zaisťovací čap je na
obr. 8 vložený do otvoru 20. Uvedené zúženie dokáže prekonať deformáciou
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zaisťovacieho čapu 22 s krížovým prierezom po tom, čo bol trochu odtiahnutý
od hornej strany veka.
[0023]

Aby bolo pritom možné ľahšie prejsť otvorom, môže byť zaisťovací

čap 22 konštruovaný tak, ako je znázornené na obr. 7a.
[0024]

Na obr. 8 je naznačené, že zaisťovací čap 22 v tvare kríža môže byť

pri vkladaní do jemu priradených vôdzok v plášti otočený o 45°. Pokiaľ je
zaisťovací čap 22 po prekonaní zúženia 21 pri zatlačovaní za účelom
upevnenia veka 2 otočený o 45°, zvýši sa tým prierez tyče voči zúženiu 21
vynásobením odmocninou z 2, čím sa zabráni nežiaducemu otvoreniu v silnom
vetre. Na obr. 8a je znázornené, ako zaisťovací čap 22 mierne odtiahnutý od
hornej strany veka, ako je znázornený na obr. 7a, môže byť vložený do otvoru
20. Vzhľadom na zúžený zaisťovací čap 22 pritom nie je nutné otočenie
zaisťovacieho čapu 22.
[0025]

Veko 2 môže byť však odnímateľné pripevnené k plášťu aj pomocou

aspoň jedného zaisťovacieho čapu 22, ktorý zaberá do otvoru plášťa steny a
pritom prípadne spája dva susedné segmenty steny, a ktorý má aspoň na
jednom úseku zaisťovacieho čapu svetlú šírku zodpovedajúcu šírke zúženia
(obr. 9 až 13). Zaisťovací čap podľa príkladu uskutočnenia z obr. 11 až 13 je
navyše konštruovaný takým spôsobom, že má vo svojom pozdĺžnom smere dva
úseky s prierezom v tvare kríža, ktoré sú spojené úsekom s prierezom 23 v
tvare pásika, pričom tento úsek 23 v tvare prúžku preberá funkciu pružinového
závesu.
[0026]

V príklade uskutočnenia podľa obr. 14 a 15 je znázornená pružná

vypuklina a otvor v určitom úseku zaisťovacieho čapu 22, pričom táto vypuklina
tvorí pružinový prvok 24, ktorý navyše zaisťuje čap v príslušnom segmente 14.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zariadenie na výrobu humusu, výhodne kompostér, s kompostovacou

nádobou (1) tvoriacou plášť, ktorá je smerom nahor uzavretá vekom (2), pričom
toto veko (2) tvorí zbernú nádrž (3) na dažďovú vodu, ktorá má priradený aspoň
jeden odtok (5), ústiaci do vnútorného priestoru (4) kompostéra, ktorý ústi do
zbernej nádoby (6) priradenej plášťu, vyznačujúce sa tým, že odtok (5) ústi do
distribučného

žliabku

a/alebo

prstencového

rozvodu

(10)

priradeného

uvedenému plášťu a vedúceho horizontálne okolo plášťa v oblasti otvoru
kompostéra, pričom tento distribučný žliabok a/alebo prstencový rozvod (10) je
s výhodou zavesený na otvore kompostéra.

2.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým že odtok (5) je vybavený

sitom (8).

3.

Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že prívod (7) do

zbernej nádoby je vybavený sitom (9).

4.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým že

dno zbernej nádoby ústi do horizontálneho obvodového distribučného žliabku
a/alebo prstencového rozvodu (10) a prípadne je jeho súčasťou.

5.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým že

horizontálny obvodový distribučný žliabok a/alebo prstencový rozvod (10) má
otvory pre odtok vody, s výhodou otvory (12) na odkvapkávanie vody a
prípadne otvory pre prepad vody.

6.

Zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým že otvorom pre odtok

vody, s výhodou otvorom (12) na odkvapkávanie vody je priradené vláknové
rúno (13), ktoré rozvádza a dočasne zadržiava vodu.
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7.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým že

uvedený plášť pozostáva z niekoľkých segmentov (14), ktoré môžu byť
zostavené dohromady do formy plášťa a ktoré sú na vnútornej strane vybavené
vystužujúcimi

rebrami

(15)

tvoriacimi

uzavretú

štruktúru,

pričom

tieto

vystužujúce rebrá (15) sú usporiadané v tvare strechy a steny segmentov sú
vybavené otvormi, konkrétne vetracími otvormi (16).

8.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, vyznačujúce sa tým že

plášťu je na vnútornej strane priradené vláknové rúno (13), ktoré rozvádza a
dočasne zadržiava vodu, a ktoré pokrýva aspoň časť povrchu vnútornej strany
plášťa.

9.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým že

uvedené veko (2) je z dvoch dielov, pričom obidva diely (18, 19) sú navzájom
kĺbovo spojené pomocou závesu (17) a pričom obidva diely (18, 19) môžu byť
pripevnené na plášti a výhodne aspoň jeden z obidvoch dielov je na plášti
upevnený odnímateľné.

10.

Zariadenie podľa nároku 9, vyznačujúce sa tým že veko (2) je za účelom

uchytenia na plášti vybavené otvormi (20) rozmiestnenými pozdĺž okraja veka,
pričom z týchto otvorov (20) sú aspoň otvory (20) priradené odnímateľnému
dielu otvorené smerom k obvodu veka.

11.

Zariadenie podľa nároku 10, vyznačujúce sa tým že otvory (20) otvorené

smerom k obvodu veka sú v prechodovej oblasti zúžené voči priemeru otvoru.

12.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 až 11, vyznačujúce sa tým

že veko (2) je odnímateľné pripevnené k plášťu pomocou aspoň jedného
zaisťovacieho čapu (22), ktorý zaberá do otvoru plášťa a pritom prípadne spája
dva susedné segmenty (14), a ktorý má aspoň na jednom úseku zaisťovacieho
čapu geometrický tvar prekonávajúci zúženie (21) a/alebo má svetlú šírku
zodpovedajúcu šírke zúženia.
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13.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 až 12, vyznačujúce sa tým

že veko (2) je odnímateľné pripevnené k plášťu pomocou aspoň jedného
zaisťovacieho čapu (22), ktorý zaberá do otvoru plášťa a pritom prípadne spája
dva susedné segmenty (14), a ktorý má vo svojom pozdĺžnom smere aspoň dva
úseky s prierezom v tvare kríža, ktoré sú vždy spojené úsekom s prierezom (23)
v tvare pásika, pričom tento priečny prierez (23) v tvare pásika preberá funkciu
pružinového závesu.
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