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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka konštrukcie samoplniaceho protipovodňového vreca s cieľom jednoduchej,
rýchlej a účinnej protipovodňovej ochrany budov, komunikácií, poľnohospodárskych plôch, ktorých úlohou
je eliminovať, prípadne znížiť škody spôsobené počas povodní, pri havarijných únikoch vôd pri poruchách
vodovodných sietí a podobne. Technické riešenie patrí do oblasti vodného hospodárstva.
Doterajší stav techniky
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Zo stavu techniky sú známe pevné a prenosné protipovodňové zábrany, z ktorých sa zostavujú protipovodňové steny. Sú to rôzne typy stien ukotvených na pevné alebo odnímateľné nosné stĺpy a rôzne typy bariér plnených vodou alebo inou látkou. Základným protipovodňovým prostriedkom sú protipovodňové vrecia
plnené pieskom, zeminou, štrkom a iným sypkým materiálom.
Známe sú aj vaky plniteľné vodou, ktoré majú prierez trojuholníka postaveného na základni, ako je to
opísané v slovenskom úžitkovom vzore UV 6300. Dodržanie tvaru prierezu je možné zabezpečiť pomocou
nosnej tyčovej konštrukcie. Plášť vaku je vyrobený z polyetylénu. Tieto zábrany zaberajú pri skladovaní
veľmi veľký priestor.
Známe sú aj pružné plastové vaky v tvare rúr, ako je to opísané v slovenskom úžitkovom vzore UV 5855.
Tie sú plnené vodou a ich výhodou je vysoká schopnosť prispôsobiť sa terénu. Nevýhodou je, že sa nemôžu
sa použiť pre vyšší vodný stĺpec, pri pretekajúcej vode nie sú dostatočne stabilné, hrozí prepichnutie plastu
o ostrý materiál.
Je známy aj systém otvorených vakov, ktoré majú lichobežníkový prierez a sú tvorené mohutnou kostrou
z oceľových rúrok a plášťom z geotextílie prípadne potiahnutej plastom. Plnia sa pieskom, zeminou, prípadne
vodou. Obdobnej konštrukcie je známy aj segment protipovodňovej steny na báze vodou plniteľného vaku
opísaný v zverejnenej medzinárodnej prihláške WO 02/10519. Nevýhodou je ich nízka odolnosť proti napätiu vo vrcholoch prierezov. Na svoju fixáciu si vyžadujú stavbu nosnej konštrukcie.
Ďalej je známy systém protipovodňovej zábrany založený na stavbe voľne postavených stĺpov a priečne
uložených výplní. Nevýhodou tohto systému je, že je nutné kotvenie vzpier stĺpov pomocou mohutnej konštrukcie.
Tiež je známy systém protipovodňovej zábrany pozostávajúci zo sústavy šikmo a pevne do terénu ukotvených nosných prvkov s definovaným rozstupom. Na takto uspôsobenú líniu šikmých nosných prvkov je
natiahnutý plášť, prípadne ešte fixovaný vrecami s pieskom.
Ďalej je známy systém nasiakavých modulov tvaru kvádra s absorbentom vody, medzi sebou spojených
fixačnými členmi, napríklad suchými zipmi. Nevýhodou tohto systému je nutnosť dodržiavania čistoty fixačných členov, aby mohli bezpečne plniť funkciu spoľahlivého spojenia modulov. Tiež nie je dostatočne zabezpečená previazanosť modulov, a tak je postavená hrádza labilná.
Obmedzené možnosti protipovodňových zábran, čo sa týka ich mobilnosti, na ktorú vplýva aj ich pevné
kotvenie do betónových aj nepevných podkladov, a nevýhody plynúce z obmedzenia kopírovania terénnych
nerovností a tiež ťažká a zlá manipulácia s pieskovými vrecami, môže spôsobiť zdravotné problémy, vyžaduje veľký počet pracovných síl a napokon aj ich zlá skladovateľnosť a náklady na dopravu piesku vytvorili
priestor na vývoj takej konštrukcie protipovodňových zábran, ktorá by bola mobilná bez pevných kotviacich
prvkov, ľahko prenosná, montovateľná, demontovateľná a skladovateľná, bola by použiteľná tak na pevné,
ako aj na nepevné podložie.
Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované samoplniace protipovodňové vrece v predloženom technickom
riešení.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky sú odstránené samoplniacim protipovodňovým vrecom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva aspoň z dvoch uzavretých komôr, ktoré sú medzi sebou
prepojené spojovacím mostom v tvare T, pričom komory sú aspoň sčasti vyplnené zmesou superabsorbentov
vody. Spojovací most v tvare T obsahuje aspoň dve manipulačné kovové alebo plastové oká. Oká slúžia na
spevnenie postavenej protipovodňovej steny prevlečením lana cez tieto oká, zviazaním týchto samoplniacich
protipovodňových vriec a prípadným ukotvením lana. Oká slúžia aj na manipuláciu s týmito samoplniacimi
protipovodňovými vrecami pri ich odstraňovaní. Samotný superabsorbent vody (SAP) môže byť vo forme lisovaného pásu, mriežky alebo vo forme granúl alebo gélu. Zmes superabsorbentov vody môže byť na báze
zosieťovaného polyakrylátu ako kopolymérov polyakrylamidu a kyseliny polyakrylovej, škrobových kopolymérov, karboxymetyl celulózy, hydroxymetyl celulózy, modifikovanej celulózy. Do komôr so zmesou su-

2

SK 7101 Y1

5

10

15

20

perabsorbentov vody môžu byť dané aj zmáčadlá a/alebo polyvinylpyrolidon, ktoré zabezpečia pri kontakte
s vodou rýchle napučanie superabsorbentov. Samoplniace protipovodňové vrece, t. j. komory a/alebo aj spojovací most v tvare T je vytvorený z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody v celom profile
modulu a bráni úniku gélových častíc, granúl superabsorbenta na povrch samoplniacich protipovodňových
vriec, a tak výrazne znižuje šmykľavosť naplnených samoplniacich protipovodňových vriec.
Výhody konštrukcie samoplniacich protipovodňových vriec podľa úžitkového vzoru sú zjavné z jeho
účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že navrhované konštrukčné riešenie má nízku hmotnosť vhodnú na transport a prenášanie. Môžu byť použité okamžite. Príprava samoplniacich protipovodňových vriec pri zásahu si vyžaduje prakticky veľmi malé náklady
na prácu, prenášanie a dopravu lebo až tisícky samoplniacich protipovodňových vriec môžu byť pohodlne
a rýchlo prepravené na miesto zásahu. Skladovanie veľkého množstva samoplniacich protipovodňových
vriec je veľmi jednoduché a dlhodobé, viac ako 5 rokov. Ich aplikácia je veľmi jednoduchá, pretože spľasnuté samoplniace protipovodňové vrecia ponorené do vody v priebehu 5 až 7 minút expandujú na plný objem v
dôsledku pojatej vody. Samoplniace protipovodňové vrecia sa môžu opätovne používať a sú environmentálne
akceptovateľné. Uvažuje sa o použití týchto samoplniacich protipovodňových vriec podľa technického riešenia najmä na:
- ochranu obytných, administratívnych a priemyselných objektov;
- odstraňovanie kontaminovaných vôd;
- ochranu kúpalísk a bazénov pred prienikom povodňovej vody;
- ochranu kanálov a vpustí;
- absorpciu povodňovej a dažďovej vody z výkopov;
- ochranu stavebných pozemkov, ciest a budov pred vodami;
- ochranu a odvodnenie podzemných garáží a pivníc;
Odklonenie a usmernenie toku vody.

25

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Samoplniace protipovodňové vrece podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych
realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje priestorový náhľad na jedno spľasnuté samoplniace protipovodňové vrece s dvoma komorami a tiež je znázornený náhľad na jeho priečny rez A-A.
Obrázok 2 znázorňuje detail B priečneho rezu samoplniacim protipovodňovým vrecom. Obrázok 3 znázorňuje zostavenú protipovodňovú stenu pozostávajúcu z na seba naskladaných samoplniacich protipovodňových
vriec.
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia samoplniacich protipovodňových vriec podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky
nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov
k špecifickým uskutočneniam samoplniacich protipovodňových vriec podľa technického riešenia. Aj takéto
ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takýchto samoplniacich protipovodňových vriec a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané prvé usporiadanie
samoplniaceho protipovodňového vreca, ako je to znázornené na obrázkoch 1 a 2. Toto samoplniace protipovodňové vrece pozostáva z dvoch uzavretých komôr 1, ktoré sú medzi sebou prepojené spojovacím mostom
2 v tvare T a ktoré sú vyrobené z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody. Komory 1 sú vyplnené granulovanou alebo gélovou zmesou superabsorbentov 3 vody na báze zosieťovaných polyakrylátov: kopolymérov polyakrylamidu a kyseliny polyakrylovej spolu s polyvinylpyrolidonom. Spojovací most 2 v tvare
T obsahuje dve manipulačné kovové oká 4. Na obrázku 3 je znázornená zostavená protipovodňová stena pozostávajúca z na seba naskladaných samoplniacich protipovodňových vriec, kde vidno inovatívnu funkciu
spojovacích mostov 2, ktoré zabezpečujú stabilitu, ale aj vodotesnosť naskladaných samoplniacich protipovodňových vriec, pretože spojovacie mosty 2 jedného radu sú dotláčané komorami 1 spodnejšieho a vrchnejšieho radu naskladaných samoplniacich protipovodňových vriec.
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Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané druhé usporiadanie
samoplniaceho protipovodňového vreca. Toto samoplniace protipovodňové vrece je dostatočne opísané
v predchádzajúcom príklade. Rozdielnosť spočíva len vo forme absorbentu. V tomto prípade sú komory 1
vyplnené lisovaným superabsorbentom 3 vody v tvare mrežovaného pásu. Ďalšia rozdielnosť spočíva v tom,
že spojovací most 2 je z plastu.
Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané tretie usporiadanie
samoplniaceho protipovodňového vreca. Toto samoplniace protipovodňové vrece je dostatočne opísané
v predchádzajúcom príklade. Rozdielnosť spočíva len v počte troch komôr 1 spojených dvoma spojovacími
mostmi 2 samoplniaceho protipovodňového vreca. Spojovací most 2 v tvare T potom obsahuje tri manipulačné kovové oká 4.
Priemyselná využiteľnosť
Samoplniace protipovodňové vrece podľa technického riešenia nachádza uplatnenie v oblasti vodného
hospodárstva na stavbu protipovodňových hrádzí a bariér a stavebníctva na vysúšanie zamokrených a vlhkých priestorov.
N Á R O KY N A O C HR AN U
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1. Samoplniace protipovodňové vrece, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva aspoň z dvoch
uzavretých komôr (1), ktoré sú medzi sebou prepojené spojovacím mostom (2) v tvare T, kde aspoň komory
(1) sú z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody, pričom komory (1) sú aspoň sčasti vyplnené
zmesou superabsorbentu (3) vody.
2. Samoplniace protipovodňové vrece podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spojovací most (2) v tvare T je z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody a obsahuje aspoň dve manipulačné oká (4).
3. Samoplniace protipovodňové vrece podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spojovací most (2) v tvare T je z plastu a obsahuje aspoň dve manipulačné oká (4).
4. Samoplniace protipovodňové vrece podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že superabsorbent (3) vody je vo forme zlisovaného pásu alebo vo forme granúl, alebo vo forme gélu.
5. Samoplniace protipovodňové vrece podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že superabsorbent (3) vody je na báze zosieťovaného polyakrylátu.
6. Samoplniace protipovodňové vrece podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že do komôr (1) sú dané zmáčadlá a/alebo polyvinylpyrolidon.
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