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Opis
[0001] Vynález sa týka dávkovača osiva podľa patentového nároku 1 a jednozmkového
sejacieho stroja podľa patentového nároku 7.
[0002] Dávkovače osiva pre jednozrnkové sejacie stroje slúžia na definovanú aplikáciu osiva,
pričom osivo nemá spravidla žiadne definované rozmery. Navyše majú byť dávkovače osiva
použiteľné pokiaľ možno univerzálne pre veľa druhov osiva rôznej veľkosti a geometrického
tvaru. Vzhľadom na to, že semená sú často veľmi drahé, má sa pri siatí vytvárať čo možno
najmenej zmätkov a neničiť pokiaľ možno žiadne osivo. Veľkú úlohu hrá aj aplikovanie
v definovanej vzdialenosti, a to vždy každého jednotlivého zrna, aby sa rastliny mohli až do
žatvy vyvíjať optimálne.
[0003] Pri spoľahlivom jednotení osiva na sejacích otvoroch rotujúceho sejacieho disku záleží
navyše na tom, či je zaistené dlhodobé a bezporuchové nasadenie stroja. Problémy prinášajú
nielen uvedené rozdielne rozmery, ale aj prach a prípadné znečistenie cudzími telesami, ktoré
sú pri dávkovačoch osiva tohto druhu často zodpovedné za poruchy funkcie, najmä pri dlhšej
prevádzke. V spise EP 0 046 709 A1 je zverejnený dávkovač osiva podľa predvýznaku
nároku 1.
[0004] Predmetom predloženého vynálezu je preto dávkovač osiva, ktorý je mnohostranne
použiteľný a spoľahlivý, teda ktorý pracuje pokiaľ možno bez porúch čo možno najdlhší čas.
[0005] Táto úloha je vyriešená význakmi patentového nároku 1.
[0006] Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.
[0007] Základnou myšlienkou vynálezu je usporiadať v určitom úložnom úseku miešač na
ukladanie osiva na sejací disk, respektíve v oblasti prívodu osiva do dávkovača osiva, a tento
miešač vytvoriť modulárne vymeniteľné. Modulárne znamená najmä to, že sa dávkovač osiva
nemusí na výmenu miešača demontovať. Dávkovače osiva sú skonštruované väčšinou
dvojdielne a majú množstvo nadstavieb, ktoré sa pri demontáži a nasledujúcej montáži musia
náročne nasadzovať. Modulárne výmenný znamená najmä to, že sa dávkovač osiva nemusí na
výmenu miešača z jednozmkového sejacieho stroja vymontovať. To je výhodné najmä preto,
lebo jednozrnkový sejací stroj má väčšinou veľa dávkovačov osiva, totiž aspoň vždy jeden
dávkovač na vysievaný riadok.
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[0008] V dôsledku modulárnej konštrukcie je podľa vynálezu možné vymeniť miešač pri
opotrebovaní jednoducho, bez náročnej demontáže dávkovača osiva z jednozmkového
sejacieho stroja a/alebo bez toho, aby sa muselo vykonávať rozloženie dávkovača. Okrem
toho je možné pre rôzne osivá používať rôzne miešače, ktoré majú najmä rôzny vonkajší
obrys, s výhodou aj rôzne miešacie nopky na obvode.
[0009] Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu je použité usporiadanie, kedy je
miešač usporiadaný na nasadenie na hnací hriadeľ prepojený najmä s pohonom sejacieho
disku, s výhodou pomocou kužeľového súkolesia. Prepojením s hnacím hriadeľom sa zmenší
konštrukčná náročnosť dávkovača osiva, keďže je možné v miešači upustiť od jeho vlastného
pohonu.
[0010]

v

ďalšom uskutočnení je podľa vynálezu mysliteľné usporiadať hnací hriadeľ

s dvojitým guľôčkovým ložiskom otočné v dutom valci, vytvorenom najmä v polovine skrine
dávkovača osiva. Týmto spôsobom je možné miešač uložiť prevažne najmä výlučne na jeho
hnacom konci, čím sa zjednoduší modulárna výmena, najmä vykonávaná z protiľahlého
konca miešača.
[0011] Hnací hriadeľ má v smere rotácie najmä iba jeden stupeň voľnosti, s výhodou
v dôsledku tvarovo prepojeného vsadenia do dutého valca.
[0012] Podľa jednej ďalšej výhodnej formy uskutočnenia predloženého vynálezu je použité
usporiadanie, kedy je miešač vymeniteľný otvorom v skrini dávkovača osiva, najmä
usporiadaným naproti dutému valcu. Týmto spôsobom je možné miešač vymeniť jednoducho,
najmä jedným lineárnym pohybom pri nasadení.
[0013] S výhodou je možné podľa jednej ďalšej formy uskutočnenia vynálezu miešač
zafixovať na otáčanie pomocou krytu uzatvárajúceho s výhodou najmä tesne otvor v skrini.
Umožní sa tým jednoduchá výmena, pričom kryt môže súčasne splňovať viac funkcií, totiž:
1. a) uzatvára otvor v skrini, najmä tesne voči okoliu a/alebo
2. b) drží miešač v smere jeho nasadenia, respektíve v axiálnom smere hnacieho hriadeľa,
a/alebo
3. c) vedie čelnú stranu hlavice miešača a tým stabilizuje najmä voľný koniec miešača, ktorý
je vzdialený od strany pohonu.
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[0014] Podľa jedného ďalšieho aspektu vynálezu je miešač vybavený tvarovo kongruentne
s vnútornou stenou otvoru v skrini vyhotovenou hlavicou, najmä v tvare kruhového valca.
V dôsledku tejto tvarovej kongruencie hlavice je možné uzavrieť úsek dávkovača osiva,
v ktorom je osivo uložené. Hlavica je usporiadaná najmä na osadení smerujúcom k hnacej
strane miešača, usporiadanom v jednej rovine s vnútornou stenou dávkovača osiva, najmä
v oblasti úložného úseku. Hlavica vykazuje najmä určitú vôľu voči vnútornej stene otvoru v
skrini a je najmä voči nej otočná. Táto vôľa je výhodne dimenzovaná tak, aby sa medzi
vnútornú stenu otvoru v skrini a hlavicu nezachytávalo žiadne osivo.
[0015] Je tým umožnená jednoduchá montáž miešača, a to súčasne pri spoľahlivej dlhodobej
prevádzke miešača.
[0016] Vynález sa ďalej týka jednozmkového sejacieho stroja a jedným alebo viacerými
opísanými miešačmi.
[0017] Ďalšie výhody, význaky a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu
výhodných príkladov uskutočnenia, ako aj na základe výkresov. Na nich predstavujú:
obrázok la a lb perspektívne pohľady na jednu formu uskutočnenia jednozmkového
sejacieho agregátu jednozmkového sejacieho stroja tohto druhu s dávkovacom osiva,
usporiadaným v smere jazdy šikmo vzadu (obrázok la) a šikmo vpredu (obrázok lb),
obrázok 2a perspektívny pohľad na dávkovač osiva formy uskutočnenia podľa obrázku 1
s výrezom na znázornenie miešača a čiastočne zobrazeného sejacieho disku so sejacími
otvormi,
obrázok 2b bokorys dávkovača osiva podľa obrázka 2a s otvoreným dávkovačom osiva a
obrázok 2c pohľad na dávkovač osiva podľa obrázka 2a v reze.
[0018] Na obrázkoch sú rovnaké konštrukčné diely a konštrukčné diely s rovnakou funkciou
označené rovnakými vzťahovými značkami.
[0019] Na obrázkoch la a lb je znázornený sejací agregát 1 jednozmkového sejacieho stroja
podľa vynálezu, ktorý je prostredníctvom ramena 2 upevnený na ráme jednozmkového
sejacieho stroja. Príslušne k tomu je smer jazdy pri práci jednozmkového sejacieho stroja
udaný v smere šípky F.
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[0020] Na ramene 2, ktoré umožňuje výkyvný pohyb, s výhodou vykonávaný ako vertikálny
pohyb, a to vytvorením tohto ramena 2 ako paralelogram, je uložený dávkovač 3 osiva, nad
dávkovačom 3 osiva usporiadaný zásobník 4, pod dávkovačom 3 osiva usporiadaná sejacia
radlica 5, ako aj dve v smere F jazdy pred a za dávkovačom 3 osiva usporiadané, voči
dávkovaču 3 osiva výkyvné pojazdné kolesá 4. Zásobník 4 je uzatvárateľný pomocou krytu
4d a je možné ho naplniť osivom, ktoré je opäť do dávkovača 3 osiva zavádzané bočné
kanálom 4k.
[0021] Osivo je v dávkovači 3 osiva vyjednocované a je ukladané do brázdy vytvárané v ornej
pôde špičkou 7 sejacej radlice 5.
[0022] Dávkovač 3 osiva pozostáva z prvej poloviny 3.1 a z druhej poloviny 3.2, ktoré
definujú skriňu dávkovača osiva a v ňom sa nachádzajúci pracovný priestor 8. Pracovný
priestor 8 je rozdelený sejacím diskom 9 na podtlakovú stranu a stranu osiva.
[0023] Koncentricky s kruhovým sejacím diskom 9 sú na obvode tohto sejacieho disku 9
rozmiestnené sejacie otvory 15 (na kružnici sejacích otvorov), ktorými je prepojená tlaková
strana a strana osiva. Inak sú tlaková strana a strana osiva vzájomne od seba utesnené sejacím
diskom 9 a najmä príslušnými tesneniami.
[0024] Do poloviny 3.2 prichádza osivo zo zásobníka 4 prívodom 30 v ukladacom úseku 31,
určenom na ukladanie osiva na sejací disk 9. Aspoň v ukladacom úseku 31 je k sejacím
otvorom 15 privedený podtlak, ktorý je vytváraný vpodtlakovej oblasti v prvej polovine 3.1.
Na túto podtlakovú oblasť je napojený motor vývevy, ktorý je ovládateľný ovládacím
zariadením dávkovača osiva.
[0025] Sejacie otvory 15 majú vhodný priemer vždy podľa vyjednocovaného osiva, ktorý sa
pohybuje najmä v rozsahu 0,5 mm až 3 mm.
[0026] Ideálne sa na každý sejací otvor 15 ukladá jediné zrnko, čo v dôsledku rôzne
výrazného vytvorenia vysievaných zrniek každého osiva v praxi nefunguje vždy na 100%.
Vždy podľa použitého osiva a v závislosti na nastavení dávkovača 3 osiva a na pojazdnej
rýchlosti záleží, či sa na sejací otvor 15 buď neuchytí žiadne zrnko alebo či sa naň uchytí
dokonca viac zrniek. To vedie na príslušnom mieste výsevu v ornej pôde k tomu, že tam sa
buď neusadí žiadna rastlina alebo napríklad že sa tam usadia dve rastliny, ktoré nebudú
dostatočne zásobované živinami, a preto zostanú nevyvinuté.
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[0027] Najmä je kritické to, keď jednotlivé sejacie agregáty jednozmkového sejacieho stroja
úplne zlyhajú, napríklad v dôsledku poruchy funkcie alebo pri značnom stupni znečistenia.
[0028] Miešač 18, 18' vybavený miešacími nopkami 19, 19' na zvýšenie pohybu osiva
v ukladacom úseku 31 je s výhodou usporiadaný v oblasti prívodu 30 a/alebo na začiatku
ukladacieho úseku 31 ležiaceho v smere R rotácie.
[0029] Oblasť prívodu 30 je vybavená najmä kontrolou stavu zaplnenia (neznázornené), a to
na ten cieľ, aby bolo možné pôsobiť proti prílišnému dopravnému účinku miešača 18, 18'. Ak
vydá kontrola stavu zaplnenia odpovedajúci signál, že sa v oblasti prívodu 30 nenachádza
žiadne osivo alebo že je tam príliš málo osiva, znížia sa otáčky miešača 18, 18' alebo sa
otáčanie miešača 18, 18' zastaví.
[0030] Je usporiadaný stierač (neznázornený) určený na stieranie prebytočného osiva zo
sejacích otvorov 15, a to v smere R rotácie, s výhodou medzi miešačom 18, 18' a kontrolným
zariadením dávkovača osiva (neznázornené), najmä bližšie k miešaču 18, 18' než ku
kontrolnému zariadeniu dávkovača osiva.
[0031] Z obrázka 2a je zrejmé, že sa do dávkovača 3 osiva môžu vkladať miešače 18, 18'
rôznych uskutočnení. Vyhotovenie spodného miešača 18 vykazuje na svojom obvode 33
miešacie nopky 19, ktoré sa čo do tvaru a rozmerov odlišujú od miešacích nopiek 19' miešača
18', znázorneného na obrázku 2a hore. Štyri miešacie nopky 19'usporiadané na obvode 33
miešača 18' majú formu krídeliek. Bez zreteľa na počet, tvar a veľkosť miešacích nopiek 19,
19' a/alebo na priemer dutého telesa vybaveného na svojom obvode miešacími nopkami 19,
19' sú miešače 18, 18' s výhodou identické.
[0032] Obidva miešače 18, 18'sú vo voliteľnom vyhotovení vybavené na hnacom konci
závitovkou 26. Závitovka 26 vykonáva pri rotácii miešača 18, 18' dopravu osiva v smere
k miešacím nopkám 19, 19'. Miešacie nopky 19, 19'

vykonávajú premiešanie osiva v

ukladacom úseku 31.
[0033] Miešač 18, 18' je aspoň sčasti, s výhodou prevažne vytvorený ako duté teleso
s úložným otvorom 27 na uloženie hnacieho hriadeľa 12. Miešač 18, 18' je možné axiálne
nasadiť jeho úložným otvorom 27 na hnací hriadeľ 12 a má iba jeden stupeň voľnosti v smere
nasadenia. Miešač 18, 1 8 'je tak s hnacím hriadeľom 12 spojený pevne na otáčanie.
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[0034] Na dorazovej strane 28 obklopujúcej úložný otvor 27 dosadá miešač 18, 18' na
dosadací krúžok 32 dutého valca, usporiadaného na uloženie dvojitého guľôčkového ložiska
13 hnacieho hriadeľa 12, najmä utesnením. Zabráni sa tým tomu, aby sa osivo dostávalo
z ukladacieho úseku 31 do pracovného priestoru pohonu 10, určeného na poháňanie sejacieho
disku 9.
[0035] Hnací hriadeľ 12 prebieha najmä radiálne rovnobežne so sejacím diskom 9 a/alebo
ortogonálne k hnaciemu hriadeľu pohonu 10 sejacieho disku 9. Hnací hriadeľ 12 je najmä
kužeľovým súkolesím 11 napojený na pohon 10, takže v prevádzke sejacieho disku 9 sa teda
pri rotácii tohto sejacieho disku 9 otáča aj miešač 18, 18'.
[0036] Alternatívne k najmä separátne ovládateľnému a/alebo regulovateľnému pohonu
hnacieho hriadeľa 12 je usporiadaný jeho vlastný pohon.
[0037] Na voľnom konci miešača 18, 18' je tento vybavený hlavicou 20 a kruhovo valcovým
obvodom, ktorý má kongruentný tvar s otvorom 16 v skrini dávkovača 3 osiva. Hlavica 20 má
vôľu najmä voči vnútornej stene 17 otvoru 16 v skrini, takže miešač 18, 18' sa môže otvorom
16 v skrini vybrať v smere jeho nasadzovania, prebiehajúcom axiálne s hnacím hriadeľom 12.
[0038] Otvor 16 v skrini je uzatvárateľný, najmä tesne, pomocou krytu 22. Kryt 22 fixuje
miešač 18, 18' na hnacom hriadeli 12 pomocou aspoň jedného, najmä prstencového výstupku
29. Tento výstupok 29 leží v namontovanom stave na čelnej strane 25 miešača 18, 18',
prebiehajúci najmä tangenciálne k sejaciemu disku 9 a/alebo radiálne k hnaciemu hriadeľu 12.
Kryt 22 tak súčasne stabilizuje rotačný pohyb voľného konca miešača 18, 18'.
[0039] Kryt 22 je vybavený priehľadným okienkom 23, ktorým je uzavretý priehľadný otvor
24 v dávkovači 3 osiva. Priehľadným otvorom 24 a priehľadným okienkom 23 je možné pri
prevádzke nazerať do vnútrajška dávkovača 3 osiva.
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Zoznam vzťahových značiek

1
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18.
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31
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dosadací krúžok

33
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Patentové nároky

1. Dávkovač osiva jednozmkového sejacieho stroja so
-

sejacím diskom (9) usporiadaným na rotáciu v rotačnom smere (R), vybaveným
množstvom koncentricky voči sejaciemu disku (9) na kružnici sejacích otvorov
rozmiestnenými sejacími otvormi (15), a
aspoň jedným miešačom (18, 18') na pohyb osiva usporiadaným v ukladacom úseku
(31), určeným na ukladanie osiva do sejacích otvorov (15) sejacieho disku (9),

vyznačujúci sa tým, že miešač (18, 18') je vytvorený vymeniteľné modulárnym spôsobom.

2. Dávkovač osiva podľa nároku 1, v ktorom je miešač (18, 18') usporiadaný na nasadenie na
hnací hriadeľ (12) prepojený najmä s pohonom (10) sejacieho disku (9), s výhodou pomocou
kužeľového súkolesia (11).

3. Dávkovač osiva podľa nároku 2, v ktorom je hnací hriadeľ (12) otočné vedený dvojitým
guľôčkovým ložiskom (13) v dutom valci (14), vytvarovanom najmä v polovine (3.2) skrine
dávkovača (3) osiva.

4. Dávkovač osiva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je miešač (18, 18')
usporiadaný na výmenu otvorom (16) v skrini dávkovača (3) osiva, usporiadaným najmä
naproti dutému valcu (14).

5. Dávkovač osiva podľa nároku 4, v ktorom je miešač (18, 18') usporiadaný otočné na
fixáciu prostredníctvom aspoň jedného krytu (22), uzatvárajúceho najmä tesne otvor (16) v
skrini.

6. Dávkovač osiva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je miešač (18, 18')
vybavený najmä kruhovo valcovou hlavicou (20), tvarovo kongruentnou s vnútornou stenou
(17) otvoru (16) v skrini.

7. Jednozmkový sejací stroj s dávkovačom (3) osiva podľa jedného z predchádzajúcich
nárokov.
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