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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka mechaniky strojov a výroby elektriny.
5

Doterajší stav techniky

10

V súčasnej dobe sa na využitie vodných tokov stavajú MVE, ktoré bránia migrácii rýb a vodných živočíchov. Obvykle ide o realizáciu MVE s vytvorením prekážky. Malé vodné elektrárne v podobe vodných
mlynských kolies sú skôr ojedinelé.
Podstata technického riešenia
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Predložené technické riešenie na výrobu elektrickej energie používa alternatívu MVE na princípe rozvinutého mlynského kolesa do tvaru vodorovného rovinného telesa, ktoré tvorí rameno s osadenými lopatkami,
alebo ho tvorí mnohobunkový štvorboký rošt, alebo mnohobunková šesťboká voština. Rovinné teleso je hrebeň kráčajúci po prúde vody, ktorý využíva voľne plynúce toky riek a ich obrovské plochy. Názov „Kráčajúcej malej vodnej elektrárne“ je odvodený od pohybu ktorý vo vodnom toku opticky vytvára vodorovné rovinné teleso. Vodné mlynské kolesá sú v súčasnosti považované už možno za technický prežitok. Navrhované riešenie však v princípe oživuje technickú históriu vodných kolies a vo svojej jednoduchosti a podstate
dáva možnosť vyššieho využitia vodných tokov na výrobu lacnej elektrickej energie miestneho významu.
Hlavný zámer kráčajúcej malej vodnej elektrárne spočíva v tom, že má nahradiť klasické vodné mlynské
koleso úplne „inak“ a to hrebeňom v zloženom mechanizme. Hrebeň v navrhovanom mechanizme nahradí
efektívnejšie naraz niekoľko vodných mlynských kolies nie len v počte, ale aj priestorovo. V priestore preto,
že kráčajúca MVE je o polovicu nižšia ako vodné mlynské koleso, nakoľko využíva iba spodnú polovicu kolesa s rovnakými fyzikálnymi parametrami a v počte preto, že hrebeň nahradí niekoľko vodných kolies súčasne. Ak by sa riešenie realizovalo aj veľkoplošne, tak by sa efektivita využitia vodných tokov ešte znásobila.
Hrebeň – vodorovné rovinné teleso sa oproti v praxi používanému lopatkovému kolesu vodného mlyna či
už na spodnú, strednú alebo vrchnú vodu skladá z vodorovného ramena z osadenými lopatkami, alebo je to
mnohobunkový štvorboký rošt alebo mnohobunková šesťboká voština a takýto hrebeň je umiestnený vo vodnom toku, v smere toku a aj vo vodorovnej polohe. Namiesto iba časti lopatiek z celkového počtu lopatiek
jedného bežného mlynského kolesa, ktoré sú ponorené do prúdiacej vody, získame navrhovaným technickým
riešením t. j. roztvorením celého obvodu bežného kolesa do tvaru priamky až 100 % lopatiek z celého kolesa,
ktoré budú podľa riešenia cyklicky ponárané do vodného prúdu, t. j. všetky lopatky, rošt, či voštiny navrhovaného riešenia budú namiesto vodného mlynského kolesa tvoriť vodorovné rovinné teleso s rozmermi dĺžka,
výška, šírka, ktoré nazývame hrebeň. Navrhovaným rovným hrebeňom nahradíme len kruhový výsek vodných mlynských kolies a iba tú časť, ktorá je rozmerovo od stredného hriadeľa mlynského kolesa až po obvodové lopatky, t. j. lopatky vodného kolesa akurát ponorených vo vode, čo sú činné lopatky. To znamená,
že lopatky z vodného kolesa, ktoré nie sú ponorené vo vodnom toku v určitej fázy pohybu hrebeňa minimalizujeme. Jeden hrebeň v tomto prípade predstavuje množinu vodných mlynských kolies s ich činnými lopatkami.
Namiesto lopatiek po obvode vodného mlynského kolesa použijeme v tomto riešení hrebeň, čo je rovný
rám s lopatkami a ešte efektívnejšie, keď namiesto lopatiek použijeme rošt, či voštiny, čím sa návrh odlišuje
od tvaru vodných mlynských kolies. Rošt či voština predstavuje mnohobunkové teleso podobne ako rám
s osadenými lopatkami, ale sa skladá z veľkého množstva zvislých štvorbokých alebo šesťbokých buniek,
ktoré majú iba bočné steny a horná aj dolná strana bunky je otvorená. Hrebeň je ako mnohobunkové teleso
skladajúce sa z roštu či z voštiny, niekoľkonásobne zvyšujúci objem vodnej hmoty v zábere v porovnaní
s vodným mlynským kolesom. Mnohobunkový rošt alebo voština, ktorý sa môže vďaka trojmechanizmu cyklicky ponárať a vynárať z vodného prúdu a uzavrieť v momente ponorenia do vody, do svojho vnútorného
priestoru buniek telesa celý objem vody vo veľkosti tohoto dlhého mnohobunkového telesa a je to ešte účinnejšie, ako samotné lopatky kolesa v porovnaní s vodným mlynským kolesom a podstatne zväčšiť aj objem Q
pretekajúcej vody v danom momente a to hlavne pri zachovaní rýchlosti prúdu vodného toku. Bunky roštu
alebo voštiny naplnené vodou po ponorení do vodného prúdu naviac nedovolia ani obtekanie vody z takto
vytvoreného mnohobunkového telesa, ako obteká voda okolo lopatiek vodného kolesa a celý obsah vody
v objeme mnohobunkového telesa spolu so samotným telesom v takomto prípade akoby tečie zotrvačne
s prúdom vo vodnom toku ako jedna masa.
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Môžeme to tiež obrazne prirovnať k veľkému počtu mlynských kolies, lebo pri konštantnej rýchlosti vodného prúdu sa nám naraz abnormálne zvýši okamžitý objem vody pretekajúci v hrebeni za sekundu čo prinesie väčší výkon pre elektrický generátor.
Mechanizmus kráčajúcej malej vodnej elektrárne funguje tak, že každý koniec hrebeňa v tvare mnohobunkového telesa roštu či voštiny je zavesený na čape na konci samostatného výkyvného ramena. Samostatné
výkyvné ramená sú dve pre každý hrebeň a sú vzdialené od seba podľa dĺžky hrebeňa medzi čapmi hrebeňa.
Samostatné výkyvné rameno je v mechanizme umiestnené zvisle a v mieste spojenia jedného konca samostatného výkyvného ramena s hrebeňom sa na čape môže uhlovo vychyľovať. Druhý koniec samostatného
výkyvného ramena je prostredníctvom čapu lineárneho ložiska pripojený výkyvne k lineárnemu ložisku. Lineárne ložisko je postavené zvisle s možnosťou pohybu hore a dole. Medzi krajnými bodmi samostatného
výkyvného ramena t. j. medzi čapom hrebeňa a čapom lineárneho ložiska bude navyše pripojený k samostatnému výkyvnému ramenu ešte aj čap zotrvačníka. Tento čap zotrvačníka je umiestnený na obvodovej kružnici zotrvačníka. Namiesto zotrvačníka môže byť použité iba rameno s polomerom zotrvačníka, ktoré môže rotovať okolo osi zotrvačníka. Samostatné výkyvné rameno má takto na svojej dĺžke umiestnené až tri čapy.
Čap lineárneho ložiska samostatného výkyvného ramena vykonáva pohyb hore a dole na lineárnom ložisku.
Stredný čap zotrvačníka môže opisovať kruh a rotovať na zotrvačníku. Čap hrebeňa spolu s hrebeňom môže
vykonávať už iba zložený pohyb v tvare predĺženej elipsy a opisovať tak oválnu trajektóriu, čo umožňuje tento trojmechanizmus akým je spojenie zotrvačníka, lineárneho ložiska a samostatného výkyvného ramena.
Ponorený hrebeň s lopatkami, alebo mnohobunkový rošt alebo mnohobunkovú voštinu bude unášať voda
v smere prúdu. Keď unášaný hrebeň dosiahne pri rotácii na samostatných výkyvných ramenách krajný úvrat,
mechanizmus výkyvných samostatných ramien zdvihne hrebeň z vody nad hladinu a vráti ho ponad hladinu
späť do východzieho bodu, kde sa opäť vnorí do prúdu vodného toku a je opäť unášaný. Výsledným pohybom hrebeňa v trojmechanizme je trajektória, kde každý bod hrebeňa pri zachovaní jeho vodorovnej polohy
rotuje v ováli v tvare predĺženej sploštenej elipsy. Sploštenej elipsy preto, lebo vedľajšie „poloosi elipsy“ nie
sú rozmerovo totožné a každá vedľajšia poloos má pri zloženom pohybe aj inú veľkosť. Už dva hrebene pri
pohybe v páre opticky pripomínajú vo vodnom toku striedajúce sa kráčajúce nohy niekoľko metrov dlhého
hrebeňa a pretože sa striedajú v podobe krokov v topánkach, alebo na lyžiach a tak pripomínajú chôdzu vo
vode. Šírka oválu v hlavnej osi t. j. dlhšia strana elipsy je minimálne 2x dlhšia ako výška oválu t. j. vedľajšej
osi elipsy, čo je zároveň aj výška elipsy.
Pohyb mechanizmu zabezpečujú pre každý hrebeň dva rotačné zotrvačníky, dve lineárne ložiská pre
zdvih hrebeňa a jedno vodorovné stabilizačné rameno a aj pár uhlovo sa vychyľujúcich samostatných výkyvných ramien pre zavesenie hrebeňa. Otáčajúce sa zotrvačníky sú umiestnené na hriadeli v ložiskách a spojené
so základným rámom, ktorý môže byť aj na pontóne, či plavidle alebo pevne ukotvený v spojení zo zemou.
Na krajné zotrvačníky sú pripojené samostatné výkyvné ramená, ktoré sú súčasne pripojené na jednom konci
cez čap k lineárnym ložiskám a na druhom konci ramena cez čap k hrebeňom. Pre spoľahlivé zabezpečenie
otáčavého pohybu mechanizmu a hrebeňov je alternatívne možné použiť až tri zotrvačníky, t. j. dva nad koncami v čapoch hrebeňa a jeden aj nad stredom hrebeňa, a to iba pre prípad, že by mohlo dôjsť pri cykloch
v rotácii k protipohybu medzi zotrvačníkmi a k skríženiu hrebeňov a nakloneniu vodorovných stabilizačných
ramien, ukotvených pri lineárnych ložiskách. Stredný zotrvačník jednoducho zamedzí skríženiu hrebeňov.
Vodorovné stabilizačné ramená na lineárnych ložiskách, spájajúce lineárne ložiská zabezpečujú, že bude
každý hrebeň synchrónne a vodorovne opisovať trajektóriu na oboch koncoch dlhého hrebeňa vo všetkých
fázach jeho pohybu. Pri dĺžkovo kratšom prevedení hrebeňa postačuje však len jeden zotrvačník a iba polohovo zafixované vodorovné ramená. Ide tu o bezpodmienečné dodržanie vodorovnej polohy každého hrebeňa
počas celej otáčky mechanizmu.
V jednom mechanizme spolupracujú hrebene vždy v páre. Jeden hrebeň je dole v zábere vo vodnom prúde a druhý hrebeň sa vracia späť vrchom do východzieho bodu ponad hladinu. Párový hrebeň je v mechanizme pootočený o 180°. Pri jednotlivých fázach pohybu sa mnohobunkové teleso roštu či voštiny cyklicky
po ponorení plní vodou a po vynorení vyprázdňuje. Voda je v rošte či voštine po ponorení akoby uzavretá
takmer zo všetkých strán do celého objemu mnohobunkového telesa a to po jeho bokoch a zhora je pod atmosférickým tlakom vzduchu okrem spodnej strany, ktorá zostáva otvorená pre vnorenie a vynorenie z vody.
Rozmer mnohobunkového roštu alebo voštiny (ďalej len voštiny) a ich vnútorný tvar musí byť optimálny pre
ľahké ponorenie a vynorenie voštiny z vody a jej cyklické plnenie vodou pri jednotlivých fázach pohybu preto, aby sa voština po vynorení priebežne vyprázdnila a po ponorení opäť naplnila vodou. Rozmerová výška
voštiny bude daná výškou opisovanej trajektórie, t. j. vzdialenosťou medzi horným a dolným bodom oválnej
elipsy, ale hlavne navrhnutá podľa efektívnej hĺbky niekedy konkrétneho vodného toku z hľadiska maximálneho využitia prúdenia. Pri použití voštiny oproti lopatkám vodného mlynského kolesa sa v násobkoch zväčší
objem pretekajúcej vody pri jednom zábere, a tým sa zvýši aj výkon zariadenia. Ak prirovnáme, že pri klasickom mlynskom kolese poháňa koleso ponorených 5 – 7 lopatiek, pri voštine je to rádovo v desiatkach a až
vyše sto lopatiek v podobe buniek. Využije sa naraz zotrvačná energia dynamicky sa pohybujúcej vodnej masy po celej dĺžke hrebeňa t. j. tohoto vodorovného rovinného mnohobunkového telesa. Pre názornosť jeden
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hrebeň a zároveň aj mnohobunkové teleso s použitím voštiny so šírkou 1 metra, dĺžkou 6 metrov a výškou
0,3 metra obsahuje 1,8 m3 vody a pri pohybe využíva kinetickú energiu týchto 1800 kg tečúcej prúde vody,
čo by bolo u vodného mlynského kolesa so 5 až 7 lopatkami ponorených v tečúcom prúde iba 200 – 400 kg
vody. Trajektória pohybu, čiže dráha každého hrebeňa v oválnej elipse sa skladá zo štyroch fáz. Hrebeň:
v zábere – vyzdvihnutie hrebeňa – návrat – ponorenie. Hrebeň je celkom ponorený do vodného toku iba vo
fáze záberu a čiastočne ponorený, pretože ide o širokú elipsu aj pri vnáraní a vynáraní.
Napriek tomu, že účinnosť všetkých fáz celého uzavretého cyklu hrebeňov z uhlových 360° čiže jednej
otáčky elipsy je plný záber jedného hrebeňa jedna fáza je uhlových 90° a čiastočný záber je cca do 180°, počet lopatiek alebo veľkosť voštiny v zábere v porovnaní s vodným mlynským kolesom rôznych, v praxi zaužívaných prevedení je tak podstatne vyšší. Pre dosiahnutie rovnomernejšieho rotačného pohybu mechanizmu
je vhodné spojiť dva mechanizmy, čo sú až štyri hrebene – dva páry hrebeňov do celku na jeden elektrický
generátor tak, aby sa v štyroch fázach trajektórie nachádzal vždy jeden zo štyroch hrebeňov vo fáze záberu,
jeden z hrebeňov sa vynára, jeden sa vnára a jeden je vo fáze návrat a využije sa tak plne celých 360° otáčky.
Z jedného alebo dvoch párov hrebeňov v celku a spojených zotrvačníkov dvoch párov hrebeňov prenesieme
otáčky na elektrický generátor. Spájaním samostatných kráčajúcich malých vodných elektrární môžeme pokryť vodný tok v neobmedzenej dĺžke a šírke do tvaru koberca, či už to bude plávajúca príklad uskutočnenia
na pontónoch, resp. pri väčšom množstve plávajúcich jednotiek však môže prísť do úvahy aj príklad uskutočnenia zavesenia jednotiek a ich pevné ukotvenie.
Vždy dva protiľahlé hrebene pootočené v uložení na hriadeli zotrvačníka o 180° sa navzájom hmotnostne
vyvažujú, lebo sú v protiváhe a pôsobia navyše v celom mechanizme tiež ako zotrvačník. Úlohu zotrvačníkov môžu takto plne svojou hmotnosťou nahradiť samotné hrebene, a preto zotrvačníky môžeme variabilne
nahradiť zjednodušene iba otáčavými polovičnými ramenami, kľukami na hriadeli.
Pohyb hrebeňa vo svojej rotácii je priamoúmerný rýchlosti toku. Veľkosť lopatiek v hrebeni, tvar a ich
počet má vplyv na silu a celkový výkon jednotky. Počet lopatiek alebo buniek voštiny je v hrebeni obmedzený dĺžkou každého hrebeňa. Lopatky a voštiny sú navrhnuté k hĺbke a šírke toku a rozmerom kráčajúcej malej vodnej elektrárne.
Pri použití ramena s osadenými lopatkami môžu párové hrebene pracovať aj tak, že medzery medzi lopatkami umožňujú pri rotácii hrebeňov lopatkám prechádzať pomedzi seba bez toho, aby sa lopatky oboch
hrebeňov navzájom dotýkali.
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Technické riešenie je schematicky vysvetlené pomocou obrázkov.
Na obrázku č. 1 je zobrazená oválna trajektória pohybu hrebeňa a časti mechanizmu
Na obrázku č. 2 je „A príklad uskutočnenia“: pár hrebeňov umiestnený z vnútornej strany lineárnych ložísk s lopatkami v ramene striedavo – pre koryto vodného toku
Na obr. č. 3 je „B príklad uskutočnenia“: pár hrebeňov umiestnený z vnútornej strany lineárnych ložísk
s lopatkami v ramene striedavo – pre vodu v umelom žľabe
Na obr. č. 4 je „C príklad uskutočnenia“: pár hrebeňov umiestnený z vonkajšej strany lineárnych ložísk
pre koryto vodného toku
Na obr. 5 je „E príklad uskutočnenia“: pár hrebeňov je umiestnený z vnútornej a ďalší pár hrebeňov
z vonkajšej strany lineárnych ložísk, čiže príklad uskutočnenia „A“ aj „C“ spolu pre koryto vodného toku.
Hrebene môžu byť vtedy v akejkoľvek kombinácii, lopatkové aj voštinové
Na obr. 6 je trajektória hrebeňa v podobe elipsy a pre názorné vysvetlenie pohybu rozkreslená a rozdelená
do ôsmich polôh, každá je pootočená o 45° uhol.
Na obrázku č. 7 je znázornená množina n lopatkových vodných mlynských kolies nahradená jedným párom hrebeňov
Na obrázku č. 8 – Tabuľka v príkladoch a výkmit samostatného výkyvného ramena na zotrvačníku
Na obrázku č. 9 – znázornenie tvaru hrebeňa v ramene s lopatkami, pôdorys a bokorys
Na obrázku č. 10 – znázornenie hrebeňa s mnohobunkovým roštom, pôdorys a bokorys
Na obrázku č. 11 – znázornenie hrebeňa s mnohobunkovými voštinami, pôdorys a bokorys
Na obrázku č. 12 je – Spojenie čapu samostatného výkyvného ramena s hrebeňom a spojenie čapu samostatného výkyvného ramena so zotrvačníkom a aj spojenie čapu samostatného výkyvného ramena s lineárnym ložiskom
Na obrázku č. 13 – Kobercový príklad uskutočnenia pre plošné zoradenie samostatných „Kráčajúcich
MVE“ do koryta vodného toku
Na obrázku č. 14 – ilustrácia krokov hrebeňa v niekoľkých fázach názorne. Ako obr. 6, kde je zobrazený
mechanizmus vzniku trajektórie. V tomto obrázku č. 14 je naznačený pre predstavu iba dôvod vzniku názvu
„kráčajúca“.
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Princíp pohybu hrebeňa 1 je rovnaký pre všetkých päť navrhovaných príkladov uskutočnenia „A, B,C, D,
E“, kde sa v príkladoch uskutočnenia mení iba prevedenie lopatiek v ráme 10 alebo voštiny 12 a 11 a môže
sa alternatívne meniť postavenie mechanizmu voči vode, ktorá využíva hlavne pohyb vodnej hmoty v riečnom koryte (litre/sek) aj s takmer nulovým spádom. Hrebeň 1 ako rameno s osadenými lopatkami 10 s rozmermi dĺžka, výška a šírka, je kovové rameno, v ktorom sú uložené a zváraním pripevnené v rade za sebou
v zvislej polohe plošné lopatky 10 v podobe ako na vodných mlynských kolesách. Rameno s osadenými lopatkami 10 hrebeňa 1 musí byť dostatočne pevné, aby sa nedeformovalo pri pôsobení tlaku vodného prúdu
na jednotlivé lopatky 10 pričom ich rozteč je taká, že umožňuje v príklade uskutočnenia „A“ obr. 2 prechádzanie lopatiek 10 v každom páre hrebeňov pomedzi seba počas ich rotácie. Rozteč je dôležitá hlavne v krajných bodoch predĺženej oválnej elipsy, keď sa jeden hrebeň 1 vyzdvihuje z vody a druhý hrebeň 1 sa do vody
vnára, kde sa lopatky z ramena 10 takmer prešmyknú pomedzi seba. Jeden hrebeň 1 sa presunie do vody, ktorá ho potom tlačí v smere prúdu a druhý hrebeň 1 sa ponad vodu vracia naprázdno späť. Väčšiu hustotu lopatiek v ramene 10 môžeme však použiť pre iné alternatívy, kedy hrebene 1 pomedzi seba neprechádzajú. Keď
použijeme ako hrebeň 1 mnohobunkový štvorboký rošt 11, mnohobunkovú šesťbokú voštinu 12, znázornené
na obr. 10 a obr. 11, tak tento rošt 11, či voština 12 je samonosná a celé mnohobunkové teleso týchto štvorhranných alebo šesťhranných buniek, kde práve šesťhranné sú ako bunky včelieho plástu ale bez dna, pričom
sú vyrobené z hliníka, resp. ľahkého kovu, či plastu, vtedy mnohobunkové teleso nepotrebuje žiadny rám.
Oba konce hrebeňa 1 sú zavesené v čapoch 20 na samostatných výkyvných ramenách 4, ktoré im umožňujú
rotáciu. Stredný čap 21 samostatného výkyvného ramena 4 je spojený so zotrvačníkom 2, resp. iba s ramenom zotrvačníka 2 vo funkcii rotujúceho zotrvačníka, ktorý rotuje a prenáša pohyb z hrebeňa 1 na hlavný
hriadeľ elektrického generátora 9. Z druhej strany samostatného výkyvného ramena 4 je umiestnený a pripojený čap 22 k lineárnemu ložisku 3. Lineárne ložisko 3 však dovoľuje iba posuvný pohyb druhého konca samostatného výkyvného ramena 4. Prúd vody tlačí na lopatky v ramene 10 alebo na mnohobunkové teleso 11
a 12 hrebeňa 1 a roztáča tak zotrvačník 3. Tým, že je koniec samostatného výkyvného ramena 4 pripojený ku
zvislo postavenému lineárnemu ložisku 3, zvislo sa myslí poloha osi lineárneho ložiska 3 a aj jeho pohyb od
hora dole, čo je zvisle a je to kolmo na vodorovný hrebeň 1, tak sa pri svojom pohybe posúva a toto ložisko 3
dvíha samostatné výkyvné rameno 4 spolu s hrebeňom 1. Jeden hrebeň 1 sa na konci svojej oválnej eliptickej
dráhy vyzdvihne z vodného toku a párový hrebeň 1, ktorý je o 180° pootočený sa do vody ponorí. Lineárne
ložisko 3 sa môže skladať z jednoduchého klzného puzdra alebo ložiskových puzdier, ktoré sa posúvajú na
vodiacich tyčiach.
Obrázok č. 3 znázorňuje postavenie mechanizmu pre riešenie hornej vody tečúcej v umelom žľabe 6. Toto riešenie vyžaduje úpravu vodného koryta na umelý žľab 6. Keď potrebujeme znázorniť riešenie pre mechanizmus spodnej vody v koryte vodného toku 5, tak iba otočíme obrázok č. 3 naopak o 180°. Na obrázku č.
2 je príklad uskutočnenia „A“: pár hrebeňov 1 umiestnený z vnútornej strany lineárnych ložísk 3 s lopatkami
v ramene 10 striedavo – pre koryto vodného toku 5. Riešenie je jednoduché a nepotrebujeme žiadne úpravy
vodných tokov. Tieto lopatky 10 prechádzajú medzi hrebeňmi navzájom. Ak však v tomto príklade uskutočnenia použijeme voštiny 12 a 11, tak nebudú môcť hrebene prechádzať vnútrom pomedzi lopatky ale iba
vedľa seba, aby nevrážali do seba. Hlavný hriadeľ zotrvačníka 7 a elektrický generátor 9 je uložený na
pontóne. Zariadenie môžeme alternatívne umiestniť aj medzi dvoma na pevno spojenými plávajúcimi
pontónmi.
Na obr. č. 3 je príklad uskutočnenia „B“: pár hrebeňov 1 umiestnený z vnútornej strany lineárnych ložísk
3 s lopatkami v ramene 10 striedavo a to pre vodu v umelom žľabe 6. Riešenie je podobné ako príklad uskutočnenia „A“. V tomto riešení je mechanizmus 1, 2, 3, 4 otočený opačne, to znamená, že je pod úrovňou
umelého žľabu 6. Voda je privádzaná v umelom žľabe 6 zhora. Ak použijeme mnohobunkový rošt 11, či voštinu 12, ide stále o príklad uskutočnenia „B“, avšak hrebene 1 cez seba neprenikajú ale sa pohybujú vedľa
seba paralelne.
Na obr. č. 4 je príklad uskutočnenia „C“: pár hrebeňov 1 umiestnený z vonkajšej strany lineárnych ložísk
3 pre koryto vodného toku 4. Mechanizmus pracuje na rovnakom princípe ako predchádzajúci príklad uskutočnenia a v hrebeni 1 môžeme použiť lopatky v ramene 10, rošt 11, či voštiny 12. Zmeníme iba ukotvenie
mechanizmu k základnému pontónu. Hrebene v tomto prípade sú uložené po vonkajšom obvode – stranách
pontónu nesúceho kráčajúcu MVE a uložené z vonkajšej strany lineárnych ložísk 3.
„D“ príklad uskutočnenia nie je však na obrázku. Ide tu o alternatívu pre vodu v umelom žľabe 6. Je to
presne ako príklad uskutočnenia „B“ na obrázku č. 3. V príklade uskutočnenia „D“ však musíme použiť až
dva paralelné umelé žľaby 6 a to pre každý hrebeň 1 samostatný žľab 6.
Na obr. 5 je príklad uskutočnenia „E“: pár hrebeňov 1 je umiestnený z vnútornej strany lineárnych ložísk
3 a ďalší pár hrebeňov 1 z vonkajšej strany lineárnych ložísk 3, čiže „A“ aj „C“ spolu pre koryto vodného toku 5. Hrebene 1 môžu byť v kombinácii, lopatkové 10 a aj voštinové 12 a 11. Na pontónoch môže byť príklad uskutočnenia „A, C a E“. A naopak s hrebeňom 1 pohybujúcim sa v umelom žľabe 6 je kráčajúca MVE
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spojená so zemou pri príklade uskutočnenia „B, D a E“. Kráčajúce MVE na vodu v koryte vodného toku 5 sa
môžu pre väčší výkon pospájať za sebou aj vedľa seba vo forme koberca obr. 13. To sú príklady uskutočnenia „A, C a E“ a sú bez úpravy vodných tokov a hrádzí. V príklade uskutočnenia „A B“ sú lopatky v ráme 10
párového hrebeňa 1 usporiadané a zavesené z vnútornej strany lineárnych ložísk 3 a striedavo tak, že sa medzi sebou pohybujú pri ponáraní hrebeňov 1 a vynáraní hrebeňov 1 a navzájom sa nedotýkajú. V príkladoch
uskutočnenia „C, D“ sú hrebene uložené z vonkajšej strany lineárnych ložísk 3 po oboch stranách a možno
tam použiť lopatky v ráme 10 a aj voštinové prevedenie 12 a 11.
Ponorený hrebeň 1 s lopatkami v ramene 10, s mnohobunkovým štvorbokým roštom 11 alebo mnohobunkovou šesťbokou voštinou 12 je unášaný vodou v smere prúdu. Keď hrebeň 1 dosiahne krajný úvrat v rotácii predĺženej oválnej elipsy, mechanizmus samostatných výkyvných ramien 4 vydvihne hrebeň 1 z vody
nad hladinu a vráti ho vzduchom späť do východzieho bodu, kde sa opäť vnorí do prúdu vodného toku. Výsledným pohybom hrebeňa 1 je trajektória obr. 1, kde každý bod hrebeňa 1 vo vodorovnej polohe rotuje
v tvare sploštenej oválnej predĺženej elipse. Parametre elipsy na tomto obrázku sú x je hlavná os, čo je dĺžka
elipsy alebo aj kroku a výška elipsy je vedľajšia os, čiže výška kroku. Dva hrebene 1 pri pohybe v páre opticky pripomínajú vo vodnom toku striedajúce sa, kráčajúce až niekoľko metrov dlhé topánky v podobe niekoľko metrov dlhého hrebeňa 1 a pretože sa opticky striedajú a pripomínajú tak jednoduché kroky, resp. brodenie sa vo vode, ba môžu pripomínať aj kroky lyžiara s lyžami na nohách v tomto prípade je to s hrebeňmi
1, ktorý sa pokúša s lyžami kráčať po prúde rieky. Dĺžka záberu v oválnej predĺženej elipse, kde hlavná os –
x je minimálne 2x dlhšia, ako výška vedľajšej osi – y.
Na obrázku č. 8 je tabuľka znázorňujúca výkmit samostatného výkyvného ramena 4 na zotrvačníku 3
v príkladoch, pri náhodných dĺžkach samostatného výkyvného ramena 4 a polomere zotrvačníka 3 kde a =
vzdialenosť medzi čapmi 21 a 22, r = polomer zotrvačníka, 2d = výkmit samostatného výkyvného ramena, čo
sa rovná aj vodný krok hrebeňa v trajektórii. V tabuľke je náhodne daný polomer zotrvačníka 15 cm. Vzdialenosť v časti samostatného výkyvného ramena 4 medzi zotrvačníkom 2 a bodom na lineárnom ložisku 3 je
25 cm a ak bude mať samostatné výkyvné rameno 4, dĺžku 170 cm, tak podľa tabuľky obrázku č. 8 bude výkmit oválu elipsy dlhý až 200 cm, čo je zároveň dĺžka elipsy v osi x. Pri týchto parametroch dosiahneme dĺžku jedného kroku „kráčajúcej MVE v tomto prípade 2 m. Po zhrnutí týchto údajov môžeme povedať, že
„Kráčajúca MVE“ má so svojimi dlhými 6 metrovými topánkami, či lyžami kroky dlhé 2 metre.
Na obr. 6 je trajektória rozdelená do ôsmich polôh, kde každá poloha je pootočená o 45° uhol. Hroty výkyvného ramena 4 v pomyslenom spojení dávajú len predstavu o tvare trajektórie tejto predĺženej oválnej
elipsy. Naznačený je aj pohyb hrebeňa 1 vo vodnom toku a v jeho fázach. Dĺžka hrebeňa 1 sa predpokladá
v rozmedzí do niekoľkých metrov cca do 6 metrov. Rozmer roštu 11 alebo voštiny 12, ďalej len voštiny, a
ich vnútorný tvar musí mať malý odpor pre ľahké ponorenie a vynorenie voštiny 12 z vody pre jej cyklické
plnenie vodou pri jednotlivých fázach pohybu. Rozmerová výška voštiny 12 bude daná výškou opisovanej
trajektórie, t. j. vzdialenosťou medzi horným a dolným bodom oválnej elipsy t. j. vedľajšej osi elipsy a rovnako to bude aj výška kroku kráčajúcej MVE, ale je hlavne navrhnutá podľa efektívnej hĺbky niekedy konkrétneho vodného toku podľa tvaru dna rieky z hľadiska maximálneho využitia prúdenia. Pre názornosť jeden hrebeň 1 v tvare voštiny 12 so šírkou 1 metra, dĺžkou 6 metrov a výškou 0,3 metra obsahuje 1,8 m3 vody
a pri pohybe využíva kinetickú energiu vodnej masy s hmotnosťou 1 800 kg.
Pontóny sú ukotvené lanami prípadne ramenami ku brehu. Čelo kráčajúcej MVE je chránené pred náplavovými predmetmi roštom a sitom. Pontóny je možné posadiť do sieťovej klietky, aby sa zabezpečila ochrana hrebeňov 1 pred poškodením a zároveň tak, aby sa pontóny dali ťahať po brehu či dne vodného toku. Hĺbka vnorenia hrebeňov 1 do vody počas pracovných fáz je nastavená tak, že pri nedostatku vody klesnú pontóny na dno, hrebene 1 sa môžu prestať pohybovať a zostanú vo vzduchu a dna sa nedotknú a nepoškodia sa.
Pri zvýšenej hladine pontóny kopírujú výšku hladiny. Ponor hrebeňa 1 je nastavený tak, aby sa lopatky 10 a
ani voština 12 počas pracovnej fáze nedostali hlboko pod hladinu vody úplne a to iba z toho dôvodu aby sa
hrebeň 1, ktorý je vo fáze návratu vzduchom nebrzdil prúdom vodného toku, ktorý je vtedy opačného smeru
pre túto fázu pohybu hrebeňa 1, aby bol dostatočne vysoko nad vodou. Pontóny sa v závislosti od hmotnosti
celého komplexu zariadenia nastavia doplnením alebo odčerpaním vody do vnútra pontónu a vyvážia. Výhodou riešenia mechanizmov je ich ľahká a jednoduchá konštrukcia. Na výrobu elektrickej energie je vhodné
na zotrvačníky 3 pripojiť priamo pomaly otáčkové elektrické generátory 9 a v prípade potreby prevodov použiť variátor, resp. pomocou prevodovky dosiahnuť potrebné rovnomerné otáčky. Variátor zabezpečí plynulú
zmenu otáčok podľa rýchlosti toku rieky na zabezpečenie stabilných otáčok elektrického generátora 9.
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Priemyselná využiteľnosť
-Malá vodná elektráreň
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1. Kráčajúca malá vodná elektráreň uložená na pontóne pre koryto vodného toku (5), alebo pevne zabudovaná pre vodný prúd v umelom žľabe (6), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo zotrvačníkov (2), lineárnych ložísk (3), samostatných výkyvných ramien (4), vodorovného stabilizačného ramena (8) a
aspoň dvoch hrebeňov (1) pohybujúcich sa po dráhe v tvare predĺženej plochej elipsy, pričom konce hrebeňa
(1) sú zavesené pomocou čapov (20) hrebeňa (1) na zvisle umiestnenom samostatnom výkyvnom ramene (4),
pričom druhý koniec samostatného výkyvného ramena (4) je prostredníctvom čapu (22) lineárneho ložiska
(3) pripojený výkyvne v zvislom smere k lineárnemu ložisku (3) a medzi čapom (20) a čapom (22) umiestnenými na koncoch samostatného výkyvného ramena (4) je čap (21) zotrvačníka (2), umiestnený na obvodovej
kružnici zotrvačníka (2) pričom hriadeľ zotrvačníka (2) je spojený s elektrickým generátorom (9).
2. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hrebeň (1)
tvorí rameno s osadenými lopatkami (10) v tvare do vodorovného rovinného telesa rozvinutého mlynského
kolesa, alebo ho tvorí mnohobunkový štvorboký rošt (11), alebo mnohobunková šesťboká voština (12).
3. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hrebene (1)
sú v počte n navzájom pootočených o 180°, pričom n je párne číslo.
4. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že čap (21) zotrvačníka (2) môže byť variabilne zavesený na samostatnom výkyvnom ramene (4) zo strany od čapu (20)
hrebeňa (1) minimálne vo vzdialenosti rovnajúcej sa priemeru zotrvačníka „d“, a rovnako vzdialene môže
byť zavesený čap (21) zotrvačníka (1) aj zo strany od čapu lineárneho ložiska (22), a to na zostávajúcej dĺžke
samostatného výkyvného ramena (4).
5. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pár hrebeňov (1) a samostatné zvislé ramená (4) sú umiestnené na lineárnych ložiskách (3) z vonkajšej strany.
6. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pár hrebeňov (1) a samostatné zvislé ramená (4) sú umiestnené na lineárnych ložiskách (3) z vnútornej strany.
7. Kráčajúca malá vodná elektráreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jeden pár
hrebeňov (1) je umiestnený na samostatných zvislých ramenách (4) a umiestnený na lineárnych ložiskách (3)
z vonkajšej strany a druhý pár hrebeňov (1) je umiestnený z vnútornej strany na druhých lineárnych ložiskách
(3).
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