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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka automatizácie dávkovania krmiva. Z konštrukčného hľadiska patrí predmetné
technické riešenie do oblasti strojárskeho priemyslu, konkrétne do oblasti automatizácie.
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Mnohé druhy exotickej zveri, napr. plazy, ryby, pavúkovce a iné, vyžadujú stály príjem živej potravy,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich života, nakoľko im inštinkty bránia prijať mŕtvu alebo inak spracovanú
potravu. Z uvedeného dôvodu je nutné, aby chovateľ takýto kŕmny hmyz svojmu domácemu zvieraťu zaobstaral, a to na pravidelnej báze. Medzi povinnosti chovateľa patrí mnoho ďalších činností, napr. pravidelný
nákup krmiva, prikrmovanie kŕmneho hmyzu a samozrejme kŕmenie kŕmnym hmyzom. Tieto činnosti sú
však sprevádzané mnohými ďalšími rizikami, ako napr. neprimerané prekrmovanie, nekŕmenie v určitý deň
z dôvodu pochybenia chovateľa alebo únik chovnej kultúry z chovnej nádoby.
Klasický spôsob dávkovania uvedeným živým krmivom predstavuje súbor manuálnych činností chovateľa, kedy chovateľ musí otvoriť chovnú nádobu, v ktorej sa nachádza živé krmivo, ďalej oddeliť určité množstvo krmiva z chovnej nádoby a premiestniť odobraný kŕmny hmyz na konzumáciu chovným živočíchom.
Počas celého procesu chovateľ riskuje kontamináciu obytného prostredia týmto kŕmnym hmyzom a presnosť
množstva krmiva v jednej kŕmnej dávke. Uvedené nedostatky je možné odstrániť skonštruovaním automatického dávkovača živého krmiva, ktorého cieľom je odbremeniť prácu chovateľa a eliminovať riziká spojené
s chovom a kŕmením pomocou živého drobného hmyzu.
Podstata technického riešenia
V súčasnosti sa na trhu neeviduje automatizované zariadenie, ktoré ponúka dané technické riešenie, nakoľko proces kŕmenia sa dnes realizuje manuálne. Z uvedeného dôvodu bolo navrhnuté dané zariadenie
na dávkovanie živého krmiva.
Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva pozostáva z nosnej konštrukcie spojenej s chovnou
nádobou zaistenou v jej spodnej časti pevnou klapkou a vodiacimi tyčami. Ďalej pozostáva zo zbernice
umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie a z vačkového mechanizmu, ktorý spája hornú časť nosnej
konštrukcie so spodnou časťou chovnej nádoby. Zariadenie obsahuje aj turbínu umiestnenú v spodnej časti
nosnej konštrukcie, pričom k spodnej časti zbernice je pripevnená vývodná hadica, ktorej výstup je umiestnený do priestoru kŕmeného živočícha. Zariadenie je zabezpečené mikroprocesorom umiestneným v spodnej
časti nosnej konštrukcie. Podstata zariadenia na automatické dávkovanie živého krmiva spočíva v konštrukčnom riešení, ktoré zaručuje pravidelné kŕmenie chovaného zvieraťa.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva je znázornené na výkresoch, kde
obr. 1 znázorňuje schému hlavných komponentov dávkovača živého krmiva;
obr. 2 znázorňuje schému mechanizmu chovnej nádoby;
obr. 3 znázorňuje schému mechanizmu pohybu zbernice a
obr. 4 znázorňuje schému spôsobu transportu kŕmneho hmyzu.
Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako
rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam riešenia, ktoré sú tu opísané.
Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Modifikácií riešení vytvorených podľa podstaty technického riešenia môže byť viac.
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Príklad
V tomto príklade uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané zariadenie, pomocou ktorého je
možné automatizovať proces podávania drobného živého krmiva pozostávajúceho z troch hlavných častí
znázornených na obrázku 1. Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva, ktoré je znázornené
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na obrázku 1, sa skladá z nosnej konštrukcie 1, chovnej nádoby 2 a zbernice 3. Proces podávania hmyzu začína vibrovaním kŕmneho hmyzu pomocou vratného pohybu chovnej nádoby 2 vo vertikálnom smere, čím
živé krmivo padá do zbernice 3.
Tento pohyb je vyvolaný vačkovým mechanizmom 4, ktorý je znázornený na obrázku 2, pričom spodná
časť chovnej nádoby 2 je zaistená pevnou klapkou 5. Pevná klapka 5 je súčasťou nosnej konštrukcie 1 a jej
funkcia je podmienená polohou chovnej nádoby 2.
Na obrázku 2 sa nachádzajú aj hnacie a vodiace prvky vratného pohybu chovnej nádoby 2, pomocou ktorého sa kŕmny hmyz odoberie do zbernice 3. Ako vodiaci prvok pohybu chovnej nádoby 2 sú použité vodiace
tyče 6 pevne spojené s nosnou konštrukciou 1, ktoré sú taktiež znázornené na obrázku 2. Po utrasení hmyzu
do zbernice 3 zariadenia sa pomocou kontaktného spínača zastaví krokový motor otáčajúci vačkovým mechanizmom 4 a chovná nádoba 2 ostane v hornom úvrate, čím sa pomocou pevnej klapky 5 uzavrie chovná
nádoba 2. Týmto sa systém zabezpečí pred kontamináciou prostredia chovným hmyzom.
Obrázok 3 znázorňuje mechanizmus pohybu zbernice 3. Zbernica 3 je rotačná súčiastka, ktorej poloha je
zaistená krokovým motorom a kontaktným spínačom. Zbernica 3 sa otočí okolo vertikálnej osi v smere
S o 180°, čím sa spodná časť zbernice 3 dostane nad vývod zdroja 7 prúdenia vzduchu.
V ďalšej fáze zariadenia na automatické dávkovanie živého krmiva sa odobraný hmyz transportuje
do priestoru kŕmeného živočícha, čo je znázornené na obrázku 4. Ak je zbernica 3 zaistená v správnej polohe
pod zdrojom 7 prúdenia vzduchu, vtedy sa spustí turbína 8, ktorá zabezpečuje prúdenie vzduchu smerom V.
Dno zbernice 3 je tvorené priepustným materiálom, napr. sitom, alebo syntetickou tkaninou, kde kŕmny hmyz
je vyfukovaný do vývodnej hadice 9, ktorej výstup 10 je umiestnený v chovnej nádrži kŕmeného živočícha.
Ovládanie zariadenia je zabezpečené mikroprocesorom 11, ktorý je naprogramovaný podľa režimu kŕmenia
kŕmeného živočícha.
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva podľa daného
technického riešenia je využiteľné najmä v chovateľskom priemysle. Konkrétne je určené pre chovateľov zaoberajúcich sa chovom akváriových rýb, plazov, obojživelníkov alebo šípových žiab.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva
z nosnej konštrukcie (1) spojenej s chovnou nádobou (2) zaistenou v jej spodnej časti pevnou klapkou (5)
a vodiacimi tyčami (6), zo zbernice (3) umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie (1) a z vačkového mechanizmu (4), ktorý slúži na spojenie hornej časti nosnej konštrukcie (1) so spodnou časťou chovnej nádoby
(2); ďalej z turbíny (8) umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie (1), pričom k spodnej časti zbernice
(3) je pripevnená vývodná hadica (9), ktorej výstup (10) je umiestnený do priestoru; zariadenie ďalej obsahuje mikroprocesor (11) umiestnený v spodnej časti nosnej konštrukcie (1).
2 výkresy
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