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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

ZARIADENIE NA UKLADANIE KÁBLOV
Opis
[0001]Tento vynález sa týka nového, z hľadiska práce a nákladov úsporného
zariadenia na ukladanie káblov, vedení, hadičiek na ťahanie káblov, hadíc na
tekutiny a/alebo podobných prvkov pod zem.
[0002]Dlhú dobu sa už vyskytuje pri ukladaní káblov, potrubí alebo hadíc
z najrôznejších dôvodov tendencia, neviesť ich nad zemou alebo na stožiaroch,
ale ukladať ich do zeme.
[0003]Tento postup má tu výhodu, že už nie sú nutné žiadne základy na
stožiare, ktoré napríklad obmedzujú poľnohospodársku činnosť, ani žiadne
stožiare a nadzemné vedenia, ktoré rušia výhľad a vzhľad krajiny, a že je
možné splniť stále sa zosilňujúce požiadavky z hľadiska ochrany životného
prostredia, aby sa znížil elektrický smog.
[0004]Pri ukladaní napríklad vysokonapäťových káblov pod zem

dochádza

samozrejme k nezanedbateľnému nárastu nákladov, a preto sa vyskytlo nemálo
pokusov o ich obmedzenie pomocou racionalizácie procesu ukladania káblov,
s výhodou znížením doteraz nevyhnutného využívania ľudskej práce.
[0005]Pokiaľ ide o topografiu trás vedenia, najmä optických káblov, vo
vidieckych oblastiach, ukázalo sa výhodné, najmä v zmysle zamedzenia
skrývkových a stavebných prác na jednej strane a čo najúčinnejšieho procesu
na strane druhej, ukladať káble a vedenia pod krajnice vedúce pozdĺž ulíc a
ciest, čo samo o sebe má tu nevýhodu, že ukladacia trasa je obvykle dlhšia, ale
v konečnom dôsledku to má tu významnú výhodu, že možno pracovať
s bežnými cestnými vozidlami, ktoré sa môžu pohybovať po cestách príp. vedľa
nich, bez toho aby ich museli opustiť.
[0006]Pri ukladaní káblov a/alebo podobných prvkov pod krajnice vedúce
pozdĺž dopravných ciest nie je potrebné otvárať a obnovovať samotný povrch
vozovky, vozidlá s ukladacím zariadením sa pohybujú pomaly pozdĺž okraja
cesty a počas ukladania káblov tak iba minimálne bránia normálnej prevádzke
na ceste.
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[0007]Doteraz obvyklý postup pri ukladaní podzemných káblov spočíva
v podstate v tom, že sa do zeme pomocou kotúčovej frézy hĺbi úzka kyneta,
vždy s nevyhnutnou príp. požadovanou hĺbkou ukladania, pritom vyfrézovaná
zemina sa odkladá na stranu a uvedený kábel a/alebo podobný prvok sa vkladá
do správnej polohy v kynete, s výhodou spolu s výstražnou páskou, a potom sa
za ukladania zavádzaného kábla a/alebo podobného prvku zavádza do kynety
najprv káblový piesok a potom sa do nej zase späť vracia predtým vyfrézovaný
výkopový materiál, doteraz odložený po strane kynety, a prípadne sa zvrchu
aspoň zhutní.
[0008]Doteraz sa najprv samostatne vytvárala kyneta na kábel, napr. pomocou
lyžice rýpadla a pritom vybagrovaný výkopový materiál sa odkladal na stranu od
kynety, potom sa káblový bubon privezený na vozidle uložil na odvíjajúci
mechanizmus umiestnený nad kynetou a odtiaľ bol pracovníkmi ukladania
káblov vyťahovaný a ukladaný do kynety, po čom nasledovalo zasypanie kábla
káblovým pieskom prostredníctvom – väčšinou ručného – nahádzania tohto
piesku lopatou, nakoniec sa tiež ručne pomocou lopát otvorená kyneta
zasypávala predtým vyťaženou zeminou.
[0009]K doterajšiemu stavu techniky v tejto oblasti možno uviesť nasledujúce
dokumenty: EP 2 239 377 A1, US 4812078 A, US 3203188 A, US 5743675 A,
DE 2504598 A1,
US 6189244 B1,

US 2010104374 A1,
US 4871281 A,

US3332249 A,

US 6457267 B1,

GB410900 A,

DE 102014105577 A1,

US 2015252551 A1 a JP S5829924 A
[0010]Tento vynález si v zásade dal za úlohu vykonávať opísané kroky
ukladania káblov v rámci kontinuálneho procesu ukladania s čo najmenším
množstvom fyzickej práce a s relatívne podstatne zníženými nárokmi na čas a
prácnosť.
[0011]Veľmi dôležitou úlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť rýchle
pracujúce, vysoko flexibilné a zároveň kompaktné zariadenie na ukladanie
káblov, pomocou ktorého je po prvé možné presne a s čo najmenšími nárokmi
na čas a pracovnú silu ukladať prakticky pozdĺž akejkoľvek dopravnej cesty
ľubovoľného tvaru, najmä s množstvom zatáčok, pod jej väčšinou úzke, nie
priamo k ceste patriace cestné pruhy alebo krajnice káble a/alebo ohybné
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vedenia, pričom ale absolútne nesmie byť porušené alebo iným spôsobom
poškodené podložie cesty ani dopravná plocha, najmä teda povrch vozovky.
[0012]Predmetom tohto vynálezu, ako je definovaný v patentovom nároku 1, je
teda nové pojazdné zariadenie na ukladanie aspoň jedného (ohybne) pružného
vedenia, takéhoto kábla, prázdnej rúrky na ťahanie káblov alebo hadice na
vedenie tekutín, pod zem, pod krajnice príp. cestné pruhy vedúce po strane
pozdĺž dopravných ciest, alebo ulíc, pričom môže byť do podložia krajnice
pomocou frézovacieho kotúča frézovacej jednotky hĺbená úzka kyneta, vždy s
požadovanou hĺbkou na ukladanie, pritom vyfrézovaný materiál podložia je
odstraňovaný na stranu, uvedený kábel príp. káble a výstražná páska môžu byť
vkladané do správnej polohy v kynete, pričom je na účel zasypania ukladaného
vedenia/kábla alebo podobného prvku zavádzaný do kynety jemnozrnný
materiál podložia alebo káblový piesok a potom do nej môže byť zase vrátený
späť a zhutňovaný predtým na stranu odstránený vyfrézovaný materiál
podložia,
-

pričom môže byť z čelného vozidla idúceho malou rýchlosťou odvíjaný

kábel, ktorý má byť položený, a môže byť synchrónne s rýchlosťou jazdy
čelného vozidla ukladaný do práve vytvorenej káblovej kynety, a
-

pričom môže byť do káblovej kynety pomocou výsypného žliabku alebo

žľabu vedeného nad káblovou kynetou priebežne zavádzané príslušné,
aktuálne jazdnej rýchlosti prispôsobené množstvo jemnozrnného materiálu
alebo káblového piesku, pričom
-

s výhodou na ukladanie káblov pozdĺž zakrivenej dopravnej cesty tvorí

čelné vozidlo, ktoré je vytvorené ako nosné vozidlo s nosičom príp. nosným
rámom vzadu, s jednotkou výsuvnou do strany, ku ktorej je kĺbovým spojom
pripojená frézovacia jednotka s frézovacím kotúčom a s vlečnou jednotkou na
debnenie a na ukladanie káblov nasledujúca po frézovacej jednotke, ako celok
pojazdnú, otáčavú, mechanickú ucelenú alebo kompaktnú jednotku,
v rámci ktorej je frézovacia jednotka, a s ňou aj frézovací kotúč, pripojený
k čelnému vozidlu príp. k jeho nosiču pomocou prvého kĺbového spoja príp.
otočného kĺbu na jednotke na vysúvanie do strany s osou otáčania v podstate
vertikálnou tak, aby mohla byť voči nej natáčaná do obidvoch strán vždy
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pod uhlom zakaždým až do ± 25°, s výhodou až do ± 20°, aby mohla byť
vysunutá do strany smerom von voči čelnému vozidlu, teda tak, aby mohla byť
umiestnená do polohy vyčnievajúcej po strane cez obrys čelného vozidla,
-

pričom je zase k frézovacej jednotke pripojená tiež vlečná jednotka na

debnenie a na ukladanie káblov a tiež zavádzanie káblového piesku, ktorá
nasleduje po frézovacej jednotke, prostredníctvom druhého kĺbového spoja
príp. otočného kĺbu s osou otáčania v podstate vertikálnou tak, aby mohla byť
voči nej natáčaná do obidvoch strán vždy pod uhlom až do ± 25°, s výhodou až
do ± 20°.
[0013]Aby bolo možné v priebehu ukladania, teda počas ukladacej jazdy viesť
hnacie, teda čelné vozidlo všetkými kolesami bezpečne po pevnom cestnom
podloží a s výhodou úplne po povrchu vozovky, a tým ho spoľahlivo chrániť, a
pritom súčasne hĺbiť do krajnice káblovú kynetu, navrhuje sa u zariadenia podľa
tohto vynálezu, že frézovacia jednotka s frézovacím kotúčom, ktorá môže byť
pod uhlom natáčaná do strán, je pripojená k vysúvaciemu zariadeniu
pripojenému k čelnému vozidlu príp. k jeho nosnému rámu a môže byť,
s výhodou hydraulicky, prispôsobovaná topografickým podmienkam určovaným
stávajúcou krajnicou, do ktorej má byť hĺbené tak, aby mohla byť aspoň
smerom

k jednej strane lineárne vysúvaná do strán vzhľadom

k čelnému

vozidlu.
[0014]Na spoľahlivé zabezpečenie stability vlastného podložia vozovky na
jednej strane a káblovej kynety v priebehu samotného ukladania na strane
druhej sa ukázalo ako obzvlášť výhodné zaistiť, aby s výhodou na stabilizáciu a
stabilitu stien každej čerstvo vytváranej kynety, bola vlečná jednotka na
debnenie a na ukladanie káblov po obidvoch stranách vybavená debniacimi
plechmi, ktoré môžu byť z hľadiska vzájomnej vzdialenosti od seba prípadne
nastavované na príslušnú šírku kynety, a siahali čo najbližšie smerom
k frézovaciemu kotúču frézovacej jednotky s výhodou až do vzdialenosti asi
10 cm, pričom sa bude dohora zdvíhať v konkávnej krivke.
[0015]Pretože zloženie a štruktúra podložia krajníc vedúcich pozdĺž dopravných
ciest nie sú vopred

známe a v priebehu frézovania kynety môže dôjsť

k zablokovaniu frézovacieho kotúča, citeľne narušujúcemu proces ukladania,
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spôsobenému napr. kusmi horniny, kameňmi, zakopanými predmetmi alebo
podobne, je v rámci tohto vynálezu veľmi výhodné, keď frézovacie zariadenie
a/alebo jeho frézovací kotúč, napríklad v prípade, že je zablokovaný
nepoddajným materiálom podložia, môže byť zdvihnutý, bez toho aby musela
byť v kynete zmenená výšková poloha s frézovacím zariadením do strán otočne
spojenej vlečnej jednotky na debnenie a na ukladanie káblov s obojstrannými
bočnými debniacimi plechmi prakticky nepretržite zabezpečujúcimi stabilitu
kynety.
[0016]Podľa tohto vynálezu je na otočný kĺb pre vlečnú jednotku na debnenie a
na ukladanie káblov na frézovacej jednotke príp. na jej skrini na obidvoch
stranách

naviazaný

rovnobežníkový

mechanizmus

na

spustenie

alebo

zdvíhanie vlečnej jednotky na debnenie a na ukladanie káblov, s výhodou na
zdvihnutie frézovacej jednotky, prípadne spoločne s frézovacím kotúčom,
z kynety v prípade jeho zablokovania.
[0017]Z hľadiska úspory nákladov na materiál a obnovu je obzvlášť cenené
takéto uskutočnenie nového zariadenia, podľa ktorého je frézovaciemu kotúču
frézovacej jednotky po strane skrine frézy priradený dopravný pás, na ktorý má
byť sypaný výkopový materiál z kynety a za ktorým nasleduje pozdĺžne,
s výhodou šikmo sa zdvíhajúce, hviezdicové sito s väčším počtom rôzne od
seba vzdialených otáčajúcich sa preosievacích hviezd namontovaných na
osiach otáčania orientovaných priečne k jeho dopravnému smeru, na ďalšie
dopravovanie materiálu z podložia krajnice, teda z materiálu výkopu kynety
vyhrabaného frézovacím kotúčom, smerom dozadu ku konečnému vyplneniu
práve vytvorenej káblovej kynety.
[0018]Pritom je s výhodou navrhnuté, aby bol pod pozdĺžnym hviezdicovým
sitom usporiadaný dopravný pás na dopravu jemnozrnného materiálu z kynety
oddeleného pomocou hviezdicového sita od hrubozrnného materiálu z kynety
smerom dozadu.
[0019]S výhodou je navrhované, že pomocou dopravného pásu usporiadaného
pod hviezdicovým sitom môže byť jemnozrnný výkopový materiál privádzaný
na nejaké jemné sito, a na ňom

oddelený obzvlášť jemnozrnný príp.

najjemnozrnnejší, v podstate pieskovitý jemnozrnný materiál z kynety, môže byť
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používaný aspoň čiastočne namiesto samostatne dodávaného káblového
piesku alebo podobného materiálu na zasypanie a obsypanie kábla a/alebo
vedenia položeného do káblovej kynety.
[0020]Aby sa umožnila

primeraná rýchlosť jazdy a

synchrónne s ňou

zavádzať do kynety najjemnozrnnejší pieskovitý materiál na zasypanie a
obsypanie kábla, pochádzajúci z kynety, ukázalo sa výhodné zabezpečiť, aby
v násypnom žľabe príp. vo výsypnom, nad kynetou vedúcom žliabku na tento
obzvlášť jemnozrnný, v podstate pieskovitý materiál z výkopu kynety mohol byť
spodný otvor premosťujúci prierez násypného žľabu, pričom uvedený otvor má
variabilnú výšku a vypúšťa, z hľadiska svojej výšky nastavovaný vždy na bežný
meter kynety podľa spotreby jemnozrnného materiálu na zasypanie a
obsypanie kábla, určovanej na bežný meter kynety a kábla a/alebo vedenia.
[0021]Predmetom predkladaného opisu, ale nie vynálezu, je teda zariadenie,
pomocou ktorého možno v prejazdnom obryse cesty ukladať káble a rôzne
vedenia bez toho, aby pritom dochádzalo k poškodeniu napríklad asfaltovej
vozovky, alebo bolo akýmkoľvek spôsobom destabilizované cestné teleso.
[0022]Toto sa dosiahne v dôsledku obvykle úzkej šírky stavebných prác
v rozsahu asi 30 cm, a tiež šírky kynety, napríklad 13 až 17 cm, pri najlepšej
možnej ochrane postranných vodiacich zariadení pri ceste, ako sú smerové
stĺpiky a značenie ciest. Vďaka dvom závesom použitým v novej kompaktnej
jednotke na ukladanie káblov môže ukladanie vedenia bez problémov sledovať
zatáčky každej cesty postavenej v súlade s predpismi.
[0023]Pomocou vysúvania frézovacej jednotky a spolu s ňou aj celej
kompaktnej jednotky do strany nad krajnicu a na nej je zabezpečené, aby sa
čelné príp. nosné vozidlo vždy pohybovalo po únosnom telese vozovky a pritom
bolo možné frézovať v postrannom okrajovom pruhu, teda krajnicu. Pripojená
vlečná debniaca jednotka, ktorá je so skriňou frézovacej jednotky s výhodou
spojená bezprostredne za frézovacím kolesom

pomocou rovnobežníkového

mechanizmu na otočnom kĺbe, zabezpečuje, že sa cestné teleso nemôže
zosúvať do strany, a tak zostáva v priebehu celého procesu ukladania úplne
únosné a stabilné.
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[0024]Okrem toho je pomocou vodiacich valčekov vo vnútri vlečnej debniacej
jednotky

zaistené

ukladanie

káblov

príp. vedení

bez

zalomenia

a

v neposlednom rade je umožnené obalenie káblov a/alebo vedení privádzaním
dostatočne jemnozrnného výkopového materiálu a/alebo káblového piesku do
kynety.
[0025]Vyfrézovaný materiál kynety sa odstraňuje na stranu na dvojdielny
dopravný pás a hneď za vlečnou debniacou jednotkou sa vracia späť do kynety,
ktorá sa tak ihneď po položení kábla znovu uzavrie. Vďaka tomu zostáva
stabilita cestného telesa v priebehu celého procesu ukladania plne zachovaná.
Vďaka preosievaniu jemnozrnného materiálu možno priamo na mieste vyrobiť
vhodné veľkosti zrna na stavby ciest, vždy v závislosti na materiáli, ktorý sa tam
práve vyskytuje.
[0026]Predmetom predkladaného zverejnenia, ale nie vynálezu, je – doteraz
nezdokonalený – nový spôsob ukladania káblov vyššie opísaného typu, pri
ktorom


po príslušne stanovenej trase ukladania kábla, s výhodou pozdĺž cestnej
krajnice, sa dopredu pohybuje súprava na ukladanie káblov, obsahujúca
d v e v o z i d l á , idúce za sebou v malej vzdialenosti od seba,



pričom p r v é v o z i d l o idúce nízkou rýchlosťou na sebe vezie káblový
bubon podávajúci kábel a/alebo podobný prvok a pritom pomocou svojej
poháňanej kynetovej frézy kope káblovú kynetu, pričom sa vyfrézovaný
výkopový materiál dopravuje dozadu pomocou dopravného pásu
priradeného po strane k tejto kynetovej fréze,



pričom sa do práve vytvorenej káblovej kynety vkladá kábel a/alebo
podobný prvok, ktorý má byť alebo je odvíjaný z káblového bubna
synchrónne s rýchlosťou jazdy prvého vozidla,



pričom sa do práve vytvorenej káblovej kynety pomocou vzadu
usporiadaného výsypného žliabku prvého vozidla, ktorý je týmto
vozidlom vedený presne nad touto kynetou a do nej vloženým káblom
a/alebo podobným prvkom,



z d r u h é h o v o z i d l a , idúceho za prvým vozidlom rýchlosťou jazdy
synchrónnou s jeho rýchlosťou, pokiaľ možno v konštantnej vzdialenosti,
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vybaveného dopravným pásom alebo hadicou na privádzanie piesku,
vedúcou dopredu a končiacou nad výsypným žliabkom prvého vozidla,
privádza prostredníctvom výsypného žliabku do káblovej kynety káblový
piesok v množstve na bežný meter pojazdovej vzdialenosti priebežne
prispôsobovanom aktuálnej rýchlosti jazdy tak, aby zasypával a
obsypával uvedený kábel a/alebo podobný prvok,


pričom sa bezprostredne potom späť do káblovej kynety pomocou
koncovej výsypky dopravného pásu priradeného kynetovej fréze
privádza výkopový materiál priebežne prepravovaný dozadu pomocou
tohto dopravného pásu tak, aby ju opäť vyplnil.

[0027]Tento spôsob ukladania káblov sa vyznačuje najmä rýchlym postupom
prác, ktorý možno pomocou neho dosiahnuť, a hoci sa technické nároky môžu
na prvý pohľad zdať relatívne vysoké, sú tieto nároky viac, ako kompenzované
čistotou procesu a relatívne vysokou rýchlosťou vykonávania, a obnovením
pôvodného stavu.
[0028]V rámci tohto zverejnenia, najmä v zmysle dosiahnutia vysokej úrovne
čistoty pri jeho vykonávaní, sa ukázalo ako výhodné takéto uskutočnenie tohto
vynálezu, podľa ktorého je navrhnuté, že namiesto privádzania káblového
piesku pomocou výsypného žliabku na piesok na prvom vozidle a dopravného
pásu na piesok na druhom vozidle je usporiadaná hadica na privádzanie
piesku, vezená týmto vozidlom a namierená svojim výstupným koncom zhora
priamo do práve vyfrézovanej káblovej kynety, cez ktorú je káblový piesok
vyfukovaný priamo na kábel a/alebo podobný prvok práve položený do tejto
kynety, a okolo nej. Tým je dosiahnuté to, že prakticky žiadna časť káblového
piesku nekončí nikde inde, ako v káblovej kynete, a odpadajú odpratávacie
práce po skončení ukladania kábla.
[0029]V priebehu procesu ukladania zemných káblov je dnes bežné vkladať do
výkopu nad inštalovaný kábel výstražnú pásku, pomocou ktorej je kábel a/alebo
podobný prvok nachádzajúci sa pod ňou pokiaľ možno chránený pred
poškodením alebo prípadne dokonca prekopnutím v prípade neskorších
výkopových prác, opráv alebo dokončovania pomocou kompaktných bagrov a
podobných zariadení.
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[0030]V súlade s tým je v rámci predmetného vynálezu výhodné zaistiť, aby
prvé vozidlo súpravy na ukladanie káblov v podstate synchrónne s káblom
a/alebo podobným prvkom

s výhodou v súvislosti s privádzaním káblového

piesku z druhého vozidla, príp. bezprostredne po jeho privedení, a pred
opätovným

privedením

vyfrézovaného

voľného

výkopového

materiálu

z dopravného pásu kynetovej frézy prvého vozidla, privádzalo do káblovej
kynety nad kábel a/alebo podobný prvok výstražnú pásku do správnej polohy v
káblovej kynete.
[0031]Predmet predkladaného zverejnenia , ale nie vynálezu, predstavuje tiež
súprava na ukladanie káblov, pričom táto súprava na ukladanie káblov jazdiaca
ako celok nízkou rýchlosťou je tvorená predným, p r v ý m

vozidlom,

s výhodou traktorom, z ktorého káblového bubna, ktorý sa s výhodou zavesuje
do ložiskovej vidlice na prednej strane, a s výhodou cez vodiace valčeky
usporiadané nad ním a za ním môže byť odvíjaný kábel a/alebo podobný prvok,
ktorý má byť ukladaný, z káblového bubna rýchlosťou zodpovedajúcou vždy
aktuálnej rýchlosti jazdy, a môže byť ukladaný

do káblovej kynety práve

vykopanej pomocou kynetovej frézy, tiež usporiadanej na prvom vozidle,


pričom je kynetovej fréze po strane priradený dopravný pás na
dopravovanie práve vyfrézovaného voľného výkopového materiálu
smerom dozadu a



pričom prvé vozidlo ďalej na zadnej strane nesie výsypný žliabok na
piesok, ktorý má byť priebežne vedený nad káblovou kynetou, a



pričom táto súprava na ukladanie káblov zahŕňa d r u h é v o z i d l o
vhodné na naloženie a prepravu jemnozrnného káblového piesku,
v malej, s výhodou konštantnej vzdialenosti nasledujúcej predné, prvé
vozidlo, s výhodou nákladné vozidlo s nákladovou korbou, s dopravným
pásom na privádzanie piesku alebo s hadicou na privádzanie piesku
usporiadanou na privádzanie káblového piesku smerom dopredu a jeho
zavádzanie cez výsypný žliabok na piesok do káblovej kynety tak, že
vystupuje z jeho alebo jej zariadenia na vydávanie a dávkovanie piesku
a svojim voľným výstupným koncom sa umiestňuje nad výsypný žliabok
na piesok v zadnej časti prvého vozidla,
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pričom z výdajnej výsypky dopravného pásu kynetovej frézy prvého
vozidla, usporiadanej tak, aby sledovala výsypný žliabok na piesok,
môže byť späť do káblovej kynety privádzaný predtým vyfrézovaný,
voľný výkopový materiál.

[0032]Z dôvodu optimalizácie spotreby káblového piesku je výhodné, keď je
zariadenie na vydávanie a dávkovanie piesku druhého vozidla vybavené
dávkovacím zariadením, s výhodou z neho tiež ovládateľným, pre synchrónnu
príp. na rýchlosti jazdy závislú reguláciu vydávaného množstva káblového
piesku na každý meter príslušnej prejdenej dráhy ukladania.
[0033]Pokiaľ ide o udržiavanie konštantnej vzdialenosti medzi prvým a druhým
vozidlom, ukázalo sa ako výhodné zabezpečiť, aby bolo aspoň jedno z týchto
dvoch vozidiel, s výhodou obidve vozidlá, vybavené vždy bezstupňovým
(hydraulickým)

príp. hydrostatickým

pohonom,

s výhodou

ovládateľným

z druhého vozidla.
[0034]Aby mohol byť po položení kábla znovu prakticky úplne obnovený
pôvodný stav, je s výhodou navrhované, aby bolo druhé vozidlo vybavené
vibračným a ubíjacím členom na zhutňovanie predtým vyfrézovaného, voľného
výkopového materiálu vráteného späť do predtým vytvorenej káblovej kynety.
[0035]O udržiavanie konštantnej vzdialenosti medzi prvým a druhým vozidlom
počas ich synchrónneho pohybu vpred uskutočňovaného nízkou rýchlosťou sa
stará – s výhodou v druhom vozidle usporiadané – počítačom

riadené

zariadenie na synchronizáciu rýchlosti jazdy, pomocou ktorého možno
regulovať tiež na rýchlosti závislý dávkovaný výdaj káblového piesku na bežný
meter dráhy ukladania kábla z korby druhého vozidla do káblovej kynety. Nová
súprava na ukladanie káblov má samozrejme aspoň jednu sondu GPS, aby tak
mohol byť presne určený a zaregistrovaný topografický priebeh položeného
kábla a/alebo podobného prvku tak, aby mohol byť bez problémov presne
rekonštruovaný a reprodukovaný na ďalšie neskoršie procesy úprav a pod.
[0036]Tento vynález a pôvodný vynález budú podrobnejšie vysvetlené
s odkazom na výkresy:
Obrázky 1 až 4 znázorňujú pomocou zobrazení v pohľade zhora, z obidvoch
strán a zozadu štruktúru nového kompaktného zariadenia na ukladanie káblov
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podľa nárokov 1 až 9, a obrázky 5 a 6 podrobnejšie znázorňujú druhý podstatný
predmet tohto vynálezu podľa patentových nárokov 10 až 15.
[0037]Na výkresoch znázorňuje obr. 1 nové zariadenie na ukladanie podľa
tohto vynálezu pri pohľade zhora, obr. 2 to isté zariadenie v bočnom pohľade
smerom z cesty, obr. 3 toto zariadenie v bočnom pohľade smerom z vonkajšku
k ceste a obr. 4 v pohľade zozadu, a obrázky 5 a 6 objasňujú druhý predmet
vynálezu, z ktorého predkladaný vynález vychádza.
[0038]Na obr. 1 je znázornené, ako je na vlečnom vozidle 1, ako je traktor, ako
takom naznačenom iba schematicky a idúcim v smere F jazdy, dôsledne
zostávajúcim na povrchu Fb vozovky, na zadnej strane upevnený nosič príp.
nosný rám 20 so zariadením 2 na vysúvanie do strany, ktoré sa môže lineárne
obidvomi smermi posúvať do strán, ako je naznačené obojsmernou šípkou.
[0039]Pomocou dvoch výstupkov vyčnievajúcich dozadu zo zariadenia 2 na
vysúvanie, ktoré majú od seba určitý odstup, z ktorých je tu vidieť iba ten horný,
je kĺbový spoj tvorený prvým otočným kĺbom 230 ukotveným v osi v podstate
vertikálnej, okolo ktorej sa kynetová frézovacia jednotka 3 so svojou skriňou 31
a s frézovacím kotúčom 35 môže pod nejakým uhlom natáčať na stranu
doprava alebo doľava, ako ukazuje zakrivená obojsmerná šípka.
[0040]Prostredníctvom zariadenia 2 na vysúvanie a hydraulického valca 23
pripevneného na skrini 31 frézy možno nastavovať uhol vytočenia do strany
v závislosti na príslušnom tvare zatáčky.
[0041]Na zadnej strane frézovacej jednotky 3 je usporiadaný druhý kĺbový
spoj, tvorený otočným kĺbom 340, pomocou ktorého sa vlečná jednotka 4 na
debnenie a na ukladanie káblov bezprostredne nasledujúca za frézovacou
jednotkou 3, otočná vzhľadom k frézovacej jednotke 3, môže tiež pod nejakým
uhlom natáčať na stranu doprava, a tiež doľava. Aj táto možnosť natáčania do
strán je naznačená zakrivenou obojsmernou šípkou.
[0042]Dobre sú vidieť valčeky 43 usporiadané vo vnútri vlečnej jednotky 4 na
debnenie a na ukladanie káblov, na zabezpečenie hladkého vedenia tu
neznázorneného kábla L, ktorý má byť ukladaný , zhora nad jednotkami 3 a 4
smerom

dolu do káblovej kynety K vyhĺbenej do krajnice B, ktorú práve

vytvorilo zariadenie 100 na ukladanie káblov príp. jeho frézovacia jednotka 3.
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[0043]Vlečná jednotka 4 na debnenie a na ukladanie káblov môže byť
pomocou dvoch rovnobežníkových mechanizmov 400 spustená dolu vzhľadom
k frézovacej jednotke 3, opiera sa o dno kynety, čím je frézovacia jednotka 3
nadvihovaná.
[0044]Na pravej strane je s usporiadaním príp. vedením pozdĺž novej, do seba
dvojnásobne otočnej ucelenej alebo kompaktnej ukladacej jednotky 10 nového
káblového ukladacieho zariadenia 100, tvorenej zariadením 2 na vysúvanie do
strany, frézovacou jednotkou 3 a vlečnou debniacou jednotkou 4, usporiadaný
prvý dopravný pás 50, presúvajúci smerom dozadu hrubozrnný až jemnozrnný
kynetový materiál Kmg + Kmf = Km, vykopávaný kynetovým frézovacím
kotúčom 35 a vyhadzovaný cez vyhadzovací otvor 36 v skrini 31 frézovacej
jednotky na stranu – v tomto prípade priebežne doprava, na ktorý nadväzuje
pozdĺžne hviezdicové sito 55, pomocou ktorého sa vykonáva oddelenie
jemnozrnného kynetového materiálu od hrubozrnného kynetového materiálu,
pričom jemnozrnný kynetový materiál Kmf padá medzi hviezdami sita 51 dolu
na – tu neznázornený – druhý dopravný pás 56 a tým je transportovaný tiež
späť a zatiaľ čo hrubozrnný kynetový materiál Kmg zostáva na hviezdicovom
site 55 a tiež sa pohybuje smerom dozadu.
[0045]Vo vnútri puzdra 6 sa obidva prúdy Kmf a Kmg materiálu dostávajú do
dvoch vyhadzovacích sklzov 62, 63, pričom jemnozrnný a najjemnozrnnejší
materiál Kmf sa do kynety K dostáva z hľadiska miesta a času predtým, ako
hrubý materiál Kmg, a zasypáva a obsypáva do nej ukladaný kábel, a až potom
sa vykonáva konečné zasypanie kynety K hrubým materiálom

Kmg, ktorý

prípadne obsahuje tiež prebytočný jemnozrnný materiál Kmf.
[0046]Pri zachovaní rovnakého významu vzťahových značiek obr. 2 v pohľade
sprava vzhľadom k smeru F jazdy celej ukladacej jednotky 10 jasne znázorňuje
frézovací kotúč 35 s frézovacími nožmi z tvrdého kovu a vyhadzovacím otvorom
36 v skrini 31 frézovacej jednotky 3, cez ktorý sa všetok výkopový materiál Km
z kynety dostáva na prvý dopravný pás 50 a odtiaľ sa potom dostáva hore na
hviezdicové sito 55 s množstvom otočných sitových hviezd 51.
[0047]Pod hviezdicovým sitom 55 vedie rovnobežne s ním druhý dopravný pás
56.
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[0048]Zatiaľ čo hviezdicové sito 55 dopravuje hrubý materiál Kmg z kynety
ďalej smerom dohora a dozadu, jemnozrnný materiál Kmf z kynety prepadáva
cez hviezdicové sito 55 na dopravný pás 56 a obidva prúdy materiálu sa
dostávajú do vyhadzovacej skrine príp. puzdra 6 s klapkou 64 na delenie
objemu, odkiaľ sa cez delené sklzy 62, 63, k tomu pozri obr. 1, do kynety K, v
ktorej je už položený kábel L, dostáva jemnozrnný materiál Kmf z kynety
z hľadiska miesta a času pred hrubým materiálom Kmg z kynety.
[0049]Nad ukladacou jednotkou 10 sa uskutočňuje privádzanie kábla L, ktorý je
vedený cez káblové valčeky 75 smerom

dolu a nakoniec sa dostáva do

kynety K cez vodiace valčeky vo vnútri vlečnej debniacej jednotky 4, ktoré tu nie
sú

viditeľné.

Celkom

viditeľný

je

tu

ešte

hydraulický

valec 405

rovnobežníkového mechanizmu 400 na spúšťanie vlečnej debniacej jednotky 4,
ktorý môže slúžiť napríklad na zdvihnutie frézovacej jednotky 3 v prípade jej
zablokovania.
[0050]Na bočnom pohľade zľava na novú samostatnú kompaktnú jednotku 10
na ukladanie káblov znázornenom na obr. 3 možno pri zachovaní rovnakého
významu

vzťahových

s hydraulickým valcom

značiek

jasne

rozpoznať

mechanizmus

300

305 na nastavovanie hĺbky frézovacieho kotúča 35

vzhľadom k frézovacej jednotke 3.
[0051]Veľmi

zreteľne

s hydraulickým valcom

je

znázornený

rovnobežníkový

mechanizmus 400

405 na relatívne výškové nastavenie frézovacej

jednotky 3 a vlečnej debniacej jednotky 4 voči sebe.
[0052]Ďalej je tam jasne ukázaná dráha ukladaného kábla L cez horný
valček 75 dolu cez vlečnú debniacu jednotku 4 a pod jej vodiacimi valčekmi 43.
[0053]Ďalej je tam znázornený odvíjací bubon 80 a vodiaci kanál 81 výstražnej
pásky na ukladanie káblovej výstražnej pásky W nad kábel L už položený
v kynete K.
[0054]Pri zachovaní rovnakého významu vzťahových značiek znázorňuje obr. 4
rovnobežníkový mechanizmus 400 na relatívne zdvíhanie alebo spúšťanie
frézovacej jednotky 3 a vlečnej jednotky 4 na debnenie a na ukladanie káblov
na obidvoch stranách týchto dvoch jednotiek 3 a 4, a tiež jeho hydraulické
valce 405, a ďalej zobrazuje kábel L vedený zhora cez horné valčeky 75, ktorý
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je vedený jednotkou 4 smerom dolu a medzi obidvomi debniacimi plechmi 41 je
ukladaný na dno kynety K.
[0055]Ďalej je tam znázornený výsypný žliabok 66 a usporiadaný pre kynetový
hrubý a z neho vydelený jemnozrnný materiál.
[0056]Zreteľne tu sú vidieť obidve koľajnice nosného rámu 20 pre jednotku 2 na
vysúvanie do strany, ako aj vlastný okraj cesty Fb, ktorého sa nová kompaktná
jednotka 10 na ukladanie káblov absolútne nedotýka ani nemá dotýkať, a už
vôbec ho nemá poškodiť, čo je napr. asfaltový povrch cesty, pozdĺž ktorej je do
kynety K vytváranej v krajnici B ukladaný kábel L.
[0057]Každá z jednotiek 3 a 4, ktoré sa priamo používajú pri kopaní kynety a
ukladaní kábla, je na spodnej strane vybavená vlečnou lištou 150, ktorá zaisťuje
bezpečné postavenie vyššie uvedených jednotiek na krajnici B počas jazdy
na ukladanie kábla.
[0058]Opäť súhrnne možno ako podstatné nové komponenty zariadenia na
ukladanie káblov podľa tohto vynálezu uviesť s odkazom na obrázky 1 až 4
nasledujúce.
a) nosný rám 20
b) zariadenie 2 na vysúvanie do strany
c) frézovacia jednotka 3 s frézovacím kotúčom 35 a skriňou 31
d) vlečná jednotka 4 na debnenie a na ukladanie káblov
e) dopravný pás 50 s preosievacou jednotkou 55
f) čelné príp. nosné vozidlo 1
a) Nosný rám 20:
[0059]S nosným rámom

20 na nosnom príp. čelnom vozidle 1 je pomocou

štandardizovaného trojbodového zavesenia spojená frézovacia jednotka 3 so
svojou skriňou 31 frézovacej jednotky. Na nosnom ráme 20 sa nachádzajú
všetky podrobnejšie nezobrazené ovládacie a hnacie prvky. V nosiči 20 je
integrovaná jednotka 2 na vysúvanie do strany vo forme rúrky v rúrkovom
systéme, ktorá je uložená na valčekoch.
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b) Zariadenie 2 na vysúvanie do strany:
[0060]Vysúvacie zariadenie 2 možno pomocou hydraulického valca plynule
vysúvať a zasúvať do strany. V dôsledku vysúvania tohto zariadenia do strán je
možné, aby bola frézovacia jednotka 3 vzhľadom k nosnému príp. čelnému
vozidlu 1 ťahaná po strane za ním, a tak môže frézovanie kynety K
v postrannom pruhu cesty príp. v krajnici B prebiehať presne a bez akéhokoľvek
narušenia alebo poškodenia povrchu Fb vozovky alebo podobných prvkov, a
samotné cestné teleso teda nie je dotknuté stavebnými opatreniami, pričom sa
však nosné príp. čelné vozidlo 1 bezpečne pohybuje v smere jazdy F po
pevnom cestnom telese.
c) Frézovacia jednotka 3 a jej skriňa 31 s frézovacím kotúčom 35:
[0061]Frézovacia jednotka 3 príp. skriňa 31 frézy je prostredníctvom prvého
otočného kĺbu 230 spojená s jednotkou 2, 20 na vysúvanie do strany.
Ovládateľný hydraulický valec, ktorý je spojený s jednotkou 2 na vysúvanie do
strany a skriňou 31 frézy, ju stabilizuje. Vďaka otočnému kĺbu 230 je možné
frézovať úzke zatáčky, pretože skriňa 31 frézy je pomocou hydraulických valcov
23 jednotky 2, 20 na vysúvanie do strany tlačená do príslušného požadovaného
polomeru zakrivenia. Hnací motor, ktorý je upevnený na skrini 31 frézy, axiálne
poháňa frézovací kotúč 35. Frézovací kotúč 35 je poháňaný v smere opačnom
k smeru jazdy F, pozri šípku D na ňom.
[0062]Na pravej prednej strane v smere jazdy F skrine 31 frézy sa nachádza
vyhadzovací otvor 36, ktorým je vytláčaný vyfrézovaný materiál Km kynety. Na
spodnej vnútornej a vonkajšej strane skrine 31 frézy sa nachádzajú dve
stieracie lišty, ktoré ju pomocou dvoch hydraulických valcov môžu tlačiť dolu
príp. plynule zdvíhať. Vďaka tomu možno počas frézovania plynule meniť hĺbku
frézovania.
d) Vlečná jednotka 4 na debnenie a na ukladanie káblov:
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[0063]Táto jednotka 4 plní tri úlohy:
Slúži ako odhŕňací štít smerom k frézovaciemu kotúču 35, chráni kynetu K pred
preborením príp. zosúvaním, zabezpečuje chránené ukladanie káblov a/alebo
vedení L a chráni vedenia L vložené do kynety K pred vnikaním hrubého
materiálu.
[0064] Vlečná debniaca jednotka 4 sa nachádza, príp. začína čo najbližšie
hneď za frézovacím kotúčom 35 a jej predná plocha je vytvorená konkávne
zakrivená smerom

k nemu s mierne väčším polomerom

ako má samotný

frézovací kotúč 35. Tento tvar vlečnej debniacej jednotky 4 zabraňuje tomu, aby
sa vyfrézovaný materiál mohol na zadnej strane nakoniec vracať zase späť do
kynety K.
[0065]Dva postranné oceľové plechy 41 zabraňujú preboreniu kynety K príp.
zosúvaniu nežiaduceho materiálu Km podložia krajnice príp. kynety.
[0066]Medzi dvomi bočnými debniacimi plechmi 41 vlečnej debniacej jednotky
4 sa nachádzajú vodiace valčeky 43, ktoré zaisťujú ukladanie káblov a/alebo
vedení L bez zalomenia. Vlečná debniaca jednotka 4 navyše chráni práve
položené vedenia L pred vnikaním hrubého materiálu. Výškovo nastaviteľné
zariadenia 80, 81 na zadnej strane vlečnej debniacej jednotky 4 slúžia ako
vodidlo na ukladanie výstražnej pásky W v príslušnej požadovanej výške nad
položeným káblom L v kynete K.
[0067]Vlečná debniaca jednotka 4 je prostredníctvom rovnobežníkového
mechanizmu 400 spojená s druhým otočným kĺbom 340, ktorý je upevnený na
skrini 31 frézy. Otočný kĺb 340 umožňuje v zatáčkach flexibilné vedenie vlečnej
debniacej jednotky 4 v kynete K. Dva spodné nosníky rovnobežníkového
mechanizmu 400 sú vybavené pozdĺžnou štrbinou, v ktorej sú pomocou skrutky
upevnené konce dvoch hydraulických valcov. Druhý koniec hydraulických
valcov je sprava a zľava pripevnený k otočnému kĺbu 340.
[0068]Prostredníctvom týchto hydraulických valcov 405 je možné plynule
zdvíhať alebo spúšťať vlečnú debniacu jednotku 4.
[0069]Pokiaľ sa frézovací kotúč 35 zastaví, napríklad kvôli materiálovým
prekážkam v podloží krajnice, môže byť pomocou mechanizmu 300 na
nastavovanie hĺbky zdvihnutý za účelom opätovného spustenia.
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[0070]Pozdĺžne

otvory

na

spodných

nosníkoch

obojstranného

rovnobežníkového mechanizmu 400 umožňujú relatívne zdvíhanie skrine 3
frézy bez toho, aby pritom bola dohora zdvíhaná samotná vlečná debniaca
jednotka 4. Týmto spôsobom možno účinne zabrániť poškodeniu položených
vedení L a preboreniu kynety K.
e) Dopravný pás 50 s preosievacou jednotkou 55:
[0071]Hneď vedľa vyhadzovacieho otvoru 36 ležiaceho v hornej časti skrine 31
frézy frézovacej jednotky 3 sa napája stúpajúci dopravný pás 50, ktorý
dopravuje vyfrézovaný kynetový materiál Km v smere vlečnej debniacej
jednotky 4. Na konci dopravného pásu 50 začína preosievacie zariadenie, ktoré
je obzvlášť s výhodou tvorené pretiahnutým, ďalej stúpajúcim hviezdicovým
sitom 55.
[0072]Hviezdicové sito 55 rozdeľuje privádzaný kynetový materiál Km na jemnú
a hrubú zložku Kmf a Kmg. Jemné častice padajú na dopravný pás 56
usporiadaný pod ním a sú unášané ďalej dozadu do otočného výsypného
žliabku.
[0073]Hrubý materiál Kmg je počas procesu preosievania v dôsledku otáčania
sitových hviezd 51 tiež dopravovaný späť dozadu do výsypného žliabku 63.
Tento otočný výsypný žliabok 63, ktorý sa nachádza na konci uvedeného
preosievacieho zariadenia, umožňuje flexibilné ukladanie vyfrézovaného
kynetového materiálu.
[0074]Výsypný žliabok môže byť otáčaný smerom ku kynete K alebo smerom
k vozovke. Tá strana výsypného žliabku 63, ktorá je naklonená smerom ku
kynete K, je rozdelená do dvoch kanálov.
[0075]V prvom kanáli v smere jazdy je ukladaný

preosiaty jemnozrnný

kynetový materiál Kmf, v druhom kanáli hrubý materiál Kmg. Výškovo
nastaviteľný odkláňací plech na konci prvého kanálu umožňuje odmerané
privádzanie jemnozrnného materiálu Kmf cez dutinu vlečnej debniacej jednotky
4 do kynety K. Prebytočný jemnozrnný materiál Kmf prechádza cez odkláňací
plech do druhého kanálu a tam sa mieša s hrubým materiálom Kmg. Touto
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zmesou rôznych zrnitostí, vyrobenou vyššie opísaným spôsobom, sa nakoniec
zapĺňa kyneta K.
f) Nosné príp. čelné vozidlo 1:
[0076]V úlohe nosného príp. čelného vozidla 1 môžu byť používané bežne
predávané stavebné stroje alebo traktory, ktoré sú s výhodou vybavené
bezstupňovým pohonom. Na prednej strane nosného vozidla 1 sa nachádza
zariadenie, do ktorého možno umiestňovať káblové bubny. Cez vodiace valčeky
nad kompaktnou jednotkou na ukladanie káblov sú káble príp. vedenia L, ktoré
majú byť ukladané, vedené do vlečnej jednotky 4 na debnenie a na ukladanie
káblov a z nej sú ukladané do kynety K.
[0077]Vďaka kombinácií opísaných jednotiek 1, 2, 3, 4 možno s veľkou
spoľahlivosťou zabezpečiť, aby mohli byť do pruhu na okraji príp. do krajnice B
dopravnej cesty ukladané vedenia a/alebo káble L, bez toho, aby pri tom bola
poškodená vozovka Fb cesty. To s výhodou platí v plnej miere v oblasti zatáčok
ciest a ich krajníc.
[0078]Obr. 5, znázorňujúci pôvodný vynález, teda druhý podstatný predmet
predkladaného vynálezu, ukazuje, ako prvé vozidlo 100 tvorené špeciálne
vybaveným prvým traktorom 100, pohybujúcim sa smerom dopredu rýchlosťou
v1 rádovo v rozsahu od 0 do približne 4 km/h v prednej časti nesie vidlicu 38
s otočným uložením, v ktorej je uložený káblový bubon 30.
[0079]Z tohto káblového bubna 30 je cez valček 31, usporiadaný v tomto
prípade nad kabínou vodiča, odvíjaný kábel 3, ktorý má byť ukladaný pod zem,
cez ďalší valček 32 usporiadaný vzadu je vedený za traktor 100 dolu a ukladaný
do káblovej kynety 70 čerstvo vyhĺbenej bezprostredne predtým pomocou
kotúčovej frézy 40 usporiadanej v zadnej oblasti traktora 100.
[0080]Prostredníctvom dopravného pásu 45 po strane priradeného ku
kynetovej fréze 40 je bezprostredne predtým vyťažený výkopový materiál 7
dopravovaný dozadu rovnakou, ale opačne orientovanou rýchlosťou mínus v1 (v1) ale nie odkladaný stranou od novo vyhĺbenej káblovej kynety 70 ako
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doteraz, čo významne prispieva k vysokej pracovnej rýchlosti tohto nového
postupu.
[0081]Bezprostredne po úspešnom položení kábla 3 do káblovej kynety 70 a
výstražnej pásky 35 odvíjanej z odvíjacieho zariadenia v zadnej nadstavbe 101
traktora 100, ktoré tu nie je podrobnejšie znázornené, a vedené do kynety 70
cez valček 33 nad ukladaným káblom 3, je cez približne lievikovitý, vždy nad
touto kynetou tiež na traktore 100 vzadu usporiadaný výsypný žliabok 50
priebežne do tejto kynety 70, v množstve vždy vopred určenom na bežný meter
ukladacej dráhy, sypaný káblový (jemný) piesok 6, pomocou ktorého je
obsypávaný a zasypávaný, a samozrejme tiež smerom

dohora prekrývaný

kábel 3 a nad neho ukladaná výstražná páska 35.
[0082]Výkopový materiál 7, dopravovaný v súvislosti s frézovaním káblovej
kynety 70 pomocou kynetovej frézy 40 a jej po strane priradeného dopravného
pásu 45 smerom dozadu rýchlosťou mínus v1 (-v1), opačnou voči doprednej
rýchlosti v1 traktora 100, a nie odkladaný stranou od kynety 70 je
bezprostredne po ukončení zasypávania a obsypávania kábla 3 a výstražnej
pásky 35 káblovým (jemným) pieskom 6 zavádzaný späť do kynety 70 cez
výdajnú výsypku 41 dopravného pásu 45 transportujúceho smerom dozadu.
[0083]Pokiaľ sa ďalej jedná o privádzanie a zavádzanie káblového (jemného)
piesku 6 cez približne lievikovitý, na traktore 100 vzadu usporiadaný výsypný
žliabok 50 na piesok do káblovej kynety 70, slúži k tomu druhé vozidlo 200
samo o sebe smerom dopredu idúce rýchlosťou totožnou s rýchlosťou v1 jazdy,
v predkladanom prípade nákladné vozidlo s korbou 201 obsahujúce káblový
(jemný) piesok 6, šikmo stúpajúcim dopravným pásom

240 na piesok

namontovaným z vonkajšej strany, ktorého výstupný koniec 245 je priebežne
udržovaný presne nad výsypným žliabkom

50 na piesok traktora 100. Na

bežný meter dráhy jazdy, a tým aj ukladania káblov, určované množstvo
káblového (jemného) piesku, ktorý má byť privádzané do káblovej kynety 70, je
nanášané na dopravný pás 240 v zadnej oblasti korbového nákladného
vozidla 200

pomocou

zariadenia

205

na

výdaj a

dávkovanie

piesku

regulovateľného z kabíny vodiča.
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[0084]Ako traktor 100, tak aj v rovnakej vzdialenosti a synchrónnou rýchlosťou
v2 = v1 za ním idúce korbové nákladné vozidlo 200 sa v súvislosti s novo
navrhovaným ukladaním kábla pohybujú smerom dopredu rýchlosťou od 0 do
približne 4 km/h. Aby bolo možné zabezpečiť konštantnú a synchrónnu nízku a
regulovanú rýchlosť jazdy v1 = v2 obidvoch vozidiel 100 a 200, sú obidve
vozidlá

100,

200

vybavené

počítačom

ovládateľným

hydraulickými

príp. hydrostatickými prevodovkami.
[0085]Namiesto dopravného pásu 240 na piesok môže na nákladnom
vozidle 200 byť hadica na privádzanie piesku, ktorej otvorený koniec je vedený
priamo nad káblovou kynetou 70 a cez ktorú môže byť káblový piesok 6
vháňaný stlačeným vzduchom priamo do kynety 70.
[0086]Druhé

vozidlo

vytvorené

korbovým

nákladným

vozidlom

200

znázorneným na obr. 2 v pohľade zozadu a v reze, môže byť bežné, napr.
viacosové nákladné vozidlo pre suchý, jemnozrnný príp. práškový materiál,
väčšinou stavebný materiál, s nákladovou korbou 12, ktorá má pod uhlom α
šikmo dolu sa zbiehajúce boky 11, na ktorom napr. 60 cm úzkom dne sa
pohybuje mykací pás 13, ktorý môže byť poháňaný motorom 131, ktorého
rýchlosť

je

regulovateľná

pomocou

riadiacej

jednotky

nastaviteľnej

a

regulovateľnej z kabíny vodiča druhého vozidla 200, a pomocou ktorého je do
dopravného kanála 16, orientovaného priečne k osi vozidla príp. k smeru jazdy
korbového nákladného vozidla 200, privádzané príslušné množstvo káblového
(jemného) piesku 6, ktoré má byť vydávané na bežný meter pomocou výdajnej
závitovky 17, ktorá s presahom vyčnieva napríklad na ľavej strane z korbového
nákladného vozidla 200.
[0087]Káblový (jemný) piesok 6 dopravovaný pomocou výdajnej závitovky 17 je
prostredníctvom svojho druhu lievikovitého člena 204 alebo prostredníctvom
takejto hadice zariadenia 205 na výdaj a dávkovanie piesku upevneného zo
strany na vozidle 200, dopravovaný smerom

dohora stúpajúcim dopravným

pásom 240 s predným výstupným koncom 245 nad výdajnou výsypkou 50
prvého vozidla 100 na piesok, zakreslenou tu iba prerušovanými čiarami, a
prepadáva cez túto výsypku umiestnenú v presnej polohe priamo do káblovej
kynety 70, v ktorej je už položený kábel 3.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Pojazdné zariadenie (100) na ukladanie aspoň jedného ohybného

vedenia, kábla, prázdnej rúrky na ťahanie káblov alebo hadice na vedenie
tekutín pod zem, s výhodou spolu s výstražnou páskou, s výhodou pod krajnice
príp. cestné pruhy vedúce po strane pozdĺž dopravných ciest, alebo ulíc, pričom
môže byť do podložia krajnice pomocou kotúčovej frézy frézovacej jednotky
hĺbená úzka kyneta, vždy s požadovanou hĺbkou na ukladanie, pričom je
vyfrézovaný materiál podložia odstraňovaný na stranu, uvedený kábel príp.
káble a výstražná páska môžu byť vkladané do správnej polohy v kynete,
pričom je za účelom zasypania zavádzaného vedenia/kábla alebo podobného
prvku zavádzaný do kynety jemnozrnný materiál podložia alebo káblový piesok
a potom do nej môže zase byť späť vrátený a zhutňovaný predtým na stranu
odstránený vyfrézovaný materiál podložia,
-

pričom môže byť z čelného vozidla idúceho nízkou rýchlosťou odvíjaný

kábel, ktorý má byť položený, a môže byť synchrónne s rýchlosťou jazdy
čelného vozidla vkladaný do práve vytvorenej káblovej kynety, a
-

pričom môže byť do káblovej kynety pomocou výsypného žliabku alebo

podobného prívodu vedeného nad káblovou kynetou priebežne zavádzané
príslušne aktuálnej jazdnej rýchlosti prispôsobené množstvo jemnozrnného
materiálu alebo káblového piesku,
-

pričom, s výhodou na ukladanie káblov pozdĺž zakrivenej dopravnej

cesty, tvorí čelné vozidlo (1), ktoré je vytvorené ako nosné vozidlo s nosným
rámom

(20) vzadu, s jednotkou (2) výsuvnou do strany s frézovacou

jednotkou (3) s frézovacím kotúčom (31) a s vlečnou jednotkou (4) na debnenie
a na ukladanie káblov nasledujúce po frézovacej jednotke, ako celok pojazdnú,
točiacu, mechanickú ucelenú alebo kompaktnú jednotku (10), v rámci ktorej je
frézovacia jednotka (3) a s ňou aj frézovací kotúč (35) pripojená k čelnému
vozidlu (1) pomocou prvého kĺbového spoja príp. otočného kĺbu (230) na
jednotke (2) na vysúvanie do strany s osou otáčania v podstate vertikálnou tak,
aby mohla byť voči nej natáčaná do obidvoch strán vždy pod uhlom až ± 25°,
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aby mohla byť vysunutá do strany smerom von voči čelnému vozidlu (1), teda
tak, aby mohla byť umiestnená do polohy vyčnievajúcej po strane cez obrys
čelného vozidla (1), a
-

pričom je zase k frézovacej jednotke (3) pripojená vlečná jednotka (4) na

debnenie a na ukladanie káblov a tiež zavádzanie káblového

piesku,

nasledujúca po frézovacej jednotke (3), tiež prostredníctvom druhého kĺbového
spoja príp. otočného kĺbu (340) s osou otáčania v podstate vertikálnou tak, aby
mohla byť voči nej natáčaná do obidvoch strán vždy pod uhlom až ± 25°,
vyznačujúce sa tým, že
-

na otočný kĺb (340) pre vlečnú jednotku (4) na debnenie a na ukladanie

káblov je na frézovacej jednotke (3) príp. na jej skrini (31) na obidvoch stranách
napojený rovnobežníkový mechanizmus (400), ktorý má prvý hydraulický
valec (405) na spúšťanie alebo zdvíhanie vlečnej jednotky (4) na debnenie a na
ukladanie káblov, s výhodou na zdvíhanie frézovacej jednotky (3), prípadne
spoločne s frézovacím kotúčom (3), z kynety (K) v prípade jej zablokovania.
2.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že frézovacia jednotka

(3) s frézovacím kotúčom (31), ktorá môže byť pod nejakým uhlom natáčaná
do strán, je pripojená k vysúvaciemu zariadeniu (2) pripojenému k čelnému
vozidlu (1) príp. k jeho nosnému rámu (20) a môže byť, s výhodou hydraulicky,
prispôsobovaná

topografickým

podmienkam

určovaným

existujúcou

krajnicou (B), do ktorej má byť hĺbené, tak, aby mohla byť aspoň smerom
k jednej strane lineárne vysúvaná do strán vzhľadom k čelnému vozidlu (1).
3.

Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že, s výhodou

pre stabilizáciu a stabilitu stien každej čerstvo vytváranej kynety (K), je vlečná
jednotka (4) na debnenie a na ukladanie káblov po obidvoch stranách vybavená
debniacimi plechmi (41), ktoré môžu byť z hľadiska vzájomnej vzdialenosti od
seba prípadne nastavované na príslušnú šírku (Kb) kynety, a siaha čo najbližšie
smerom k frézovaciemu kotúču (31) frézovacej jednotky (3) s výhodou až do
vzdialenosti asi 10 cm, pričom stúpa dohora v konkávnej krivke.

EP 3 426 850

38 097/H

23

4.

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

že frézovací kotúč (35), napríklad v prípade, že je zablokovaný nepoddajným
materiálom

podložia, môže byť pomocou mechanizmu (300) s druhým

hydraulickým valcom (305) zdvihnutý voči frézovacej jednotke, bez toho aby
musela byť v kynete (K) zmenená výšková poloha s frézovacím zariadením (3)
do strán otočne spojenej vlečnej jednotky (4) na debnenie a na ukladanie
káblov s obojstrannými bočnými debniacimi plechmi (41) prakticky nepretržite
zaisťujúcimi stabilitu kynety (K).
5.

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

že frézovaciemu kotúču (35) frézovacej jednotky (3) je po strane skrine (31)
frézy priradený dopravný pás (50), na ktorý má byť sypaný výkopový materiál
(Km) z kynety a za ktorým nasleduje pozdĺžne, s výhodou šikmo dozadu sa
zdvíhajúce, hviezdicové sito (55), s väčším počtom samovoľne sa otáčajúcich
preosievacích hviezd (51) namontovaných na osiach otáčania orientovaných
priečne k jeho dopravnému smeru, na dopravovanie materiálu (Km) z podložia
krajnice príp. z kynety, vyhrabaného frézovacím kotúčom

(35), smerom

dozadu ku konečnému zaplneniu práve vytvorenej káblovej kynety (K).
6.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúce sa tým,

že pod pozdĺžnym hviezdicovým sitom (55) je usporiadaný dopravný pás (56)
na odvážanie jemnozrnného materiálu (Kmf) z kynety, oddeleného pomocou
hviezdicového sita od hrubozrnného materiálu (Kmg) kynety, smerom dozadu.
7.

Zariadenie podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že pomocou

dopravného pásu (56) môže byť na nejaké jemné sito privádzaný jemnozrnný
výkopový materiál (Kmf) a tým, že na ňom oddelený obzvlášť jemnozrnný príp.
najjemnozrnnejší, v podstate pieskovitý jemnozrnný materiál z kynety, môže byť
používaný aspoň čiastočne na doplnenie samostatne dodávaného káblového
piesku alebo podobného materiálu na zasypanie a obsypanie kábla a/alebo
vedenia (L) ukladaného do káblovej kynety (K).
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8.

Zariadenie podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že, v násypnom žľabe

nasmerovanom ku kynete pre obzvlášť jemnozrnný príp. najjemnozrnnejší,
v podstate pieskovitý materiál (Kmf) z kynety môže byť spodný otvor
premosťujúci prierez násypného žľabu spojený s jemným sitom, pričom
uvedený otvor má variabilnú výšku, ktorá môže byť voľne nastaviteľná podľa
spotreby jemnozrnného materiálu na zasypanie a obsypanie kábla, určovanej
na bežný meter kynety (K) a kábla, a/alebo vedenia (L).
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