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Anotácia:
Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo pozostáva
z modulov (A), pričom každý modul (A) je tvorený tromi
rebrami (1,2), z ktorých dve krajné rebrá (1) sú základné
a jedno stredné rebro (2) je pomocné, rebrá (1,2) sú na vrchole spojené priečkou (3) a konce majú ukotvené v zemi,
potom v spodnej časti je konštrukcia vybavená lištou (4),
ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vyvýšená
nad úrovňou zeme minimálne 5 cm, pričom lišta (4) trčiaca
nad zemou je ukončená p rofilom (5) v tvare V alebo
U s tesnením alebo štetinami na zabránenie prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej
plachte alebo fólii, na priečke na vrchole rebier je umiestnený aspoň jeden elektromotor (6) na pohon mechanizmu
na navíjanie alebo odvíjanie aspoň jednej plachty alebo fólie, alebo siete, potom v hrane plachty, fólie alebo siete je
vodiace lano, ktoré je umiestnené v rúrovitom profile (7)
a po dĺžke plachty je umiestnená napínacia tyč, ktorá
pri spustenej plachte alebo fólii, alebo sieti zapadá do profilu (5) v tvare V alebo U, predná stena (9) a zadná stena (10)
konštrukcie je vybavená dverami a je vyhotovená ako plná,
resp. plachtová, fóliová alebo sieťová skladacia alebo neskladacia stena.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie pre ekologické poľnohospodárst vo, ktorá sa skladá z modulov
a poskytuje variabilné zatváranie a otváranie strechy konštrukcie, ktorá môže byť vo forme fólie alebo siete.
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Súčasné skleníky a fóliovníky sú prekryté sklom alebo fóliou. Ich vetranie sa uskutočňuje otváraním,
resp. zatváraním rôznych otvorov vytvorených v konštrukcii skleníka alebo fóliovníka. Otváranie a zatváranie sa vykonáva ručne alebo mechanicky na základe teploty alebo poveternostných podmienok. V tomto prípade nie je možné skleník alebo fóliovník úplne otvoriť a využiť p rirodzený slnečný svit alebo prírodný dážď
a naopak v prípade potreby zavrieť. V prípade ochrany proti vtáctvu nie je možné využiť ochrannú sieť.
V druhoch skleníkov je cieľom riadiť klímu v skleníku tak, aby zodpovedala čo možno najviac optimálnym
podmienkam pre rast rastlín. Pri optimálnych rastových podmienkach je teplota v skleníku asi 18 – 30 °C,
vlhkosť vzduchu zhruba 60 – 90 % a obsah oxidu uhličitého cez 1 000 ppm, v závislosti na kultivovanej rastline a situácii. Optimálne podmienky rastu požadujú dobré riadenie teploty vzduchu, vlhkosti a obsahu oxidu
uhličitého, pričom sa používajú uzavreté skleníky, produkciu z nich ale nie je možné považovať za ekologickú, keďže všetky faktory nevyhnutné na rast sa zabezpečujú neprirodzeným spôsobom. Sú známe riešenie
uzavretých skleníkových systémov s riadením klímy ako napr. EP 0 517 432 Al, JP 2104222 A 19900417.
Iné riešenia ako napr. EP0759566 A1 uvádza skleník z kompozitného materiálu ovplyvňujúci transmisiu
a reflexiu svetla z hľadiska rastu rastlín. Taktiež sú známe riešenia ako EP1819214 B1 skleníky s reguláciou
klímy. Výhodou tohto riešenia je, že uvedená konštrukcia zabezpečuje ekologickú produkciu závislú len odpoveternostných podmienok daného regiónu a jej použitie a uzatvorenie je uskutočňované len v prípade nevýhodných resp. extrémnych poveternostných podmienok ako sú prízemné mrazy, veterné smršte alebo krupobitie, prípadne eliminovanie vplyvu vtáctva (použitím sieťky) na produkciu alebo ako ochrannou pred silným slnečným žiarením
Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky z doterajšieho stavu techniky sú odstránené technickým riešením uvedeným v tomto
úžitkovom vzore, ktorého podstata spočíva v tom, že konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo pozostáva z modulov, pričom každý modul je tvorený tromi rebrami, z ktorých dva krajné rebrá sú základné a jedno stredné rebro je pomocné. Rebrá sú na vrchole spojené priečkou a konce majú ukotvené v zemi. V spodnej
časti je konštrukcia vybavená lištou, ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vy výšená nad úroveň zeme minimálne 5 cm. Lišta trčiaca nad zem je ukončená profilom v tvare V alebo U s tesnením alebo štetinami na zabránenie prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej plachte alebo fólii
a otvormi na odtok vody. Na priečke na vrchole rebier je umiestnený aspoň jeden elektromotor na pohon mechanizmu na navíjanie alebo odvíjanie aspoň jednej plachty alebo fólie alebo siete. V hrane plachty, fólie
alebo siete je vodiace lano, ktoré je umiestnené v rúrovitom profile a po dĺžke plachty je umiestnená napínacia tyč, ktorá pri spustenej plachte alebo fólii alebo siete zapadá do profilu v tvare V alebo U. Elektromotory
odvíjajú alebo navíjajú priamo alebo cez nekonečnú reťaz vodiace lano a tým otvárajú alebo zatvárajú strechu. Predná a zadná stena konštrukcie je vybavená dverami a je vyhotovená ako plná resp. plachtová, fóliová
alebo sieťová skladacia alebo neskladacia stena. Vo výhodnom riešení môže byť medzi rebrami upevnená
pevná sieť z kovu alebo plastu, pričom veľkosť oka siete môže byť v intervale od 0,5 do 10 cm.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1 je znázornená konštrukcia pre ekologické hospodárstvo s pevnou sieťou, na obr. 2 a 3 je znázornená horná časť konštrukcie s navinutými plachtami v pohľade zhora a zo spodu, na obr. 4 je znázornený
rúrovitý profil s umiestnením vodiaceho lana, na obr. 5 je znázornená spo dná lišta zapúšťaná do zeme
s umiestnením plachty a napínacej tyče, na obr. 6 je znázornené umiestnenie steny s dverami, na obr. 7 je
znázornené umiestnenie nekonečného člena, na obr. 8 je znázornená spodná časť konštrukcie, na obr. 9 je
znázornené umiestnenie elektromotora a vodiacej lišty, na obr. 10 je znázornené umiestnenie poľnohospodárskeho zariadene pod konštrukciou.
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Príklady uskutočnenia
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Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo pozostáva z modulov A, pričom každý modul A je tvorený tromi rebrami 1 a 2, z ktorých dva krajné rebrá 1 sú základné a jedno stredné rebro 2 je pomocné. Rebrá 1,
2 sú na vrchole spojené priečkou 3 a konce majú ukotvené v zemi. V spodnej časti je konštrukcia vybavená
lištou 4, ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vyvýšená nad úroveň zeme minimálne 5 cm. Lišta 4
trčiaca nad zem je ukončená profilom 5 v tvare V alebo U s tesnením 19 alebo štetinami 19a na zabránen ie
prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej plac hte alebo fólii a otvormi 20
na odtekanie vody. Na priečke 3 na vrchole rebier 1, 2 je umiestnený aspoň jeden elektromotor 6 na pohon
mechanizmu na navíjanie alebo odvíjanie aspoň jednej plachty 11 alebo fólie alebo siete. V hrane plachty,
fólie alebo siete je vodiace lano 12, ktoré je umiestnené v rúrovitom profile 7 a po dĺžke plachty 11 je umiestnená napínacia tyč 13, ktorá pri spustenej plachte 11 alebo fólii alebo siet e zapadá do profilu 5 v tvare
V alebo U. Elektromotory 6 odvíjajú alebo navíjajú priamo alebo cez reťazový nekonečný člen 8 vodiace lano a tým otvárajú alebo zatvárajú strechu. Predná stena 9 a zadná stena 10 konštrukcie je vybavená dverami
16 a je vyhotovená ako plná resp. plachtová, fóliová alebo sieťová skladacia alebo neskladacia stena.
Výhodným uskutočnením je umiestnenie jedného elektromotora 6 na hornej priečke 3 a jedného elektromotora 6a dole na rebre pre každú plachtu 11, fóliu alebo sieť. Vodiace lano 12 je priamo resp. prevodom
navíjané a plachta, fólia alebo sieť je sťahovaná dole alebo navíjaná naspäť hore.
Ďalším výhodným uskutočnením je riešenie s jedným elektromotorom 6 a reťazovým nekonečným členom 8 na jednu polovicu konštrukcie upevneným na napínaciu tyč 13.
V ďalšom výhodnom uskutočnení môže byť na spodnej časti rebier 1, 2, upevnená pevná sieť 18 z kovu
alebo plastu, pričom veľkosť oka siete môže byť v intervale od 0,5 do 10 cm.
V ideálnych rozmeroch má jeden modul A dĺžku od 3 do 10 metrov a je ich možné naskladať až do dĺžky
100, resp. 200 m, obrábaná plocha vnútri konštrukcie môže byť vybavená poľnohospodárskym zariadením 14
na líniovej dráhe 15 s vymeniteľnými obrábacími modulmi na ramene.
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1. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva
z modulov (A), pričom každý modul (A) je tvorený tromi rebrami (1, 2), z ktorých dva krajné rebrá (1) sú
základné a jedno stredné rebro (2) je pomocné, rebrá (1, 2) sú na vrchole spojené priečkou (3) a ko nce majú
ukotvené v zemi, potom v spodnej časti je konštrukcia vybavená lištou (4), ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vyvýšená nad úroveň zeme minimálne 5 cm, pričom lišta (4) trčiaca nad zem je ukončená profilom (5) v tvare V alebo U s otvormi (20) na odtekanie vody a/alebo s tesnením (19) a/alebo štetinami (19a)
na zabránenie prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej plachte alebo fólii, na
priečke na vrchole rebier je umiestnený aspoň jeden elektromotor (6) na pohon mechanizmu na navíjanie
alebo odvíjanie aspoň jednej plachty (11) alebo fólie alebo siete, potom v hrane plachty (11), fólie alebo siete
je vodiace lano (12), ktoré je umiestnené v rúrovitom profile (7) a po dĺžke plachty (11) je umiestnená napínacia tyč (13), ktorá pri spustenej plachte (11) alebo fólii alebo sieti zapadá do profilu (5) v tvare V alebo U,
predná stena (9) a zadná stena (10) konštrukcie je vybavená dverami (16) a je vyhotovená ako plná resp.
plachtová, fóliová alebo sieťová neskladacia stena.
2. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že umiestnenie jedného elektromotora (6) je na hornej priečke (3) a jedného elektromotora (6a) dole na rebre
(1, 2) pre každú plachtu (11), fóliu alebo sieť.
3. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že modul (A) je vybavený jedným elektromotorom (6) a reťazovým nekonečným členom (8) na jednej polovici konštrukcie upevneným na napínaciu tyč (13).
4. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že v ideálnych rozmeroch má jeden modul (A) dĺžku od 3 do 10 metrov, pričom počet modulov nie je obmedzený.
5. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo podľa predchádzajúcich nárokov v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na spodnej časti rebier (1, 2) je upevnená pevná sieť (18) z kovu alebo plastu, pričom
veľkosť oka siete môže byť v intervale od 0,5 do 10 cm.
6. Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo podľa predchádzajúcich nárokov v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútro konštrukcie je vybavené poľnohospodárskym zariadením (14) na líniovej dráhe
(15) s vymeniteľnými obrábacími modulmi na ramene paralelnom s dlhšou líniou konštrukcie.
10 výkresov
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