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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka vegetačného oporného múru, najmä systému prepojenia jeho stavebných dielcov.
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Vegetačné oporné múry sa používajú v rôznych stavebných a krajinárskych aplikáciách , napríklad na
podporu svahov a násypov na diaľniciach, protihlukové bariéry, protipovodňové hrádze, zabránenie erózii
pozdĺž vodných tokov, záhradné kaskády atď. Ich výstavba je jednoduchá, rýchla a náklady na ich zhotovenie sú v porovnaní s betónovými, alebo kamennými múrmi nižšie, pričom životnosť je na úrovni ostatných
systémov. Bežne sa zhotovujú zo stavebných dielcov tvorených vakmi naplnenými sypkým materiálom, ako
je piesok a/alebo zemina. Stavebné dielce sú proti posunu vzájomne prepojené pomocou rôznych typov prepojovacích prvkov.
Zo stavu techniky sú známe riešenia na vzájomné prepojenie susediacich stavebných dielcov, založené na
použití dosiek, vybavených na hornej a spodnej strane hrotmi, ktoré vyčnievajú do vakov s pieskom alebo
zeminou. Konvenčný prepojovací prvok má na jednej strane dosky vytvorené tri hroty, ktoré sú usporiadané
v jednom rade pozdĺž pozdĺžnej osi dosky. Na druhej strane dosky je vytvorených osem hrotov, ktoré sú
usporiadané v dvoch paralelných radoch po štyroch hrotoch, rovn obežne s pozdĺžnou osou dosky. Nevýhodou takéhoto riešenia prepojovacieho prvku je, že v prípade nadmerného zaťaženia vegetačného oporného
múra nemá dostatočnú schopnosť zabrániť sklzu stavebných dielcov po sebe, a tým zlyhaniu konštrukcie vegetačného oporného múra. Tento nedostatok čiastočne rieši vylepšený prepojovací prvok popísaný v patentovom spise EP2964839, ktorý je okrem hrotov vybavený na jednej strane dosky zubmi klinovitého tvaru. Zuby sú usporiadané v radoch priečne k pozdĺžnej osi dosky.
Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také riešenie systému prepojenia stavebných dielcov vegetačného oporného múru, ktoré by minimalizovalo možnosť sklzu stavebných dielcov, a tým sa zabránilo zlyhaniu konštrukcie vegetačného oporného múru.
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Podstata technického riešenia
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Uvedenú úlohu v podstatnej miere rieši vegetačný oporný múr obsahujúci stenové stavebné jednotky, ako
sú vaky naplnené sypkým materiálom, ako je piesok a/alebo zemina, sieťovinu a prepojovacie prvky na vzájomné prepojenie susediacich stenových stavebných jednotiek, podľa tohoto technického riešenia, ktorého
podstata spočíva v tom, že vertikálne susediace stenové stavebné jednotky sú vzájomne prepojené aspoň jedným prepojovacím prvkom klincového tvaru.
Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že dĺžka prepojovacieho prvku je väčšia, ako je hrúbka
stenovej stavebnej jednotky.
Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že aspoň medzi každou druhou vrstvou stenových stavebných jednotiek je umiestnená sieťovina ukotvená v zhutnen om zásype.
Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že konce horizontálne susediacich stenových stavebných jednotiek sú vzájomne prepojené aspoň jednou spojovacou platničkou, cez ktorej konce prechádzajú
prepojovacie prvky.
Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že na koncoch spojovacej platničky je vytvorený aspoň
jeden otvor, cez ktorý prechádza prepojovací prvok.
Nakoniec podstata technického riešenia spočíva v tom, že vak stenovej stavebnej jednotky je vyrobený
z materiálu na báze polyesteru.
Výhodou vegetačného oporného múru podľa tohto technického riešenia je, že je v podstatnej miere zvýšená spoľahlivosť vzájomného prepojenia susediacich stenových stavebných jednotiek, pričom je zjednodušená konštrukcia prepojovacieho prvku, čo má za následok zníženie nákladov na jeho výrobu.
Prehľad obrázkov na výkresoch

55

Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde je schematicky znázornený na obr. 1
pohľad na vegetačný oporný múr spredu, na obr. 2 pohľad na jednu vrstvu vegetačného oporného múra zhora, na obr. 3 bočný pohľad na vegetačný oporný múr a na obr. 4 spojovacia platnička.
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Príklady uskutočnenia
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Ako je znázornené na obr. 1 a obr. 3 vegetačný oporný múr je tvorený na sebe uloženými stavebnými
jednotkami 1 tak, že konce stavebných jednotiek 1 nižšie položenej vrstvy sú preložené stavebnými jednotkami 1 vyššie položenej vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami stavebných jednotiek 1 je uložená sieťovina 3,
ktorá je ukotvená v zhutnenom zásype 4. Je vhodné, aby najnižšia vrstva stavebných jednotiek 1 bola uložená
pod úrovňou pôvodného terénu 5. Vertikálne susediace stenové stavebné jednotky 1 sú vzájomne prepojené
aspoň jedným prepojovacím prvkom 2 klincového tvaru. Výhodne je dĺžka prepojovacieho prvku 2 väčšia,
ako je hrúbka stenovej stavebnej jednotky 1. Konce horizontálne susediacich stenových stavebných jednotiek
1 sú vzájomne prepojené aspoň jednou spojovacou platničkou 6, cez ktorej konce prechádzajú prepojovacie
prvky 2. Je vhodné, aby bol na koncoch spojovacej plat ničky 6 vytvorený aspoň jeden otvor 61, cez ktorý
prechádza prepojovací prvok 2.
Vak stenovej stavebnej jednotky 1 je vyrobený z materiálu na báze polyesteru. Odoláva poveternostným
podmienkam a UV žiareniu, je pevný, elastický, ľahko prepúšťa vodu a korene rastlín ním rýchlo prerastú.
Postup zhotovenia vegetačného oporného múra je taký, že do pôvodného terénu 5 sa urobí po celej dĺžke
múra základová ryha. Dno základovej ryhy sa zhutní a zasype sa kamenivom, ktoré sa tiež následne zhutní.
Na zhutnené kamenivo sa uloží prvá vrstva stenových stavebných jednotiek 1, ich výplň sa zhutní a priestor
za stenovými stavebnými jednotkami 1 sa vyplní zásypom 4. Po zhutnení zásypu 4 sa naň položí sieťovina 3
tak, aby siahala až na stenové stavebné jednotky 1. Na sieťovinu 3 sa uložia spojovacie platničky 6 tak, aby
presahovali cez susediace konce stavebných jednotiek 1. Cez vhodný otvor 61 vytvorený na koncoch spojovacích platničiek 6 sa do stenovej stavebnej jednotky 1 zatlčie prepojovací prvok 2 tak, aby jeho hrot vnikol
do pôvodného terénu 5.
Ďalšie vrstvy vegetačného oporného múru sa zhotovujú rovnakým spôsobom, pričom prvá stenová stavebná jednotka 1 v rade príslušnej vrstvy sa posunie smerom dovnútra radu o jednu polovicu jej dĺžky, alebo
sa použije stenová stavebná jednotka 1 naplnená do polovice jej objemu.
Príklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je predstavený iba pre ilustráciu a nie ako obmedzenie rozsahu ochrany riešenia podľa tohto technického riešenia. Kombinácie jednotlivých znakov spadajú
tiež do rozsahu ochrany technického riešenia.
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1. Vegetačný oporný múr obsahujúci stenové stavebné jednotky, ako sú vaky naplnené sypkým materiálom, ako je piesok a/alebo zemina, sieťovinu a prepojovacie prvky na vzájomné prepojenie susediac ich stenových stavebných jednotiek, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vertikálne susediace stenové stavebné
jednotky (1) sú vzájomne prepojené aspoň jedným prepojovacím prvkom (2) klincového tvaru.
2. Vegetačný oporný múr podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dĺžka prepojovacieho
prvku (2) je väčšia, ako je hrúbka stenovej stavebnej jednotky (1).
3. Vegetačný oporný múr podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň medzi
každou druhou vrstvou stenových stavebných jednotiek (1) je umiestnená sieťovina (3) ukotv ená v zhutnenom zásype (4).
4. Vegetačný oporný múr podľa niektorého z predošlých nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,
že konce horizontálne susediacich stenových stavebných jednotiek (1) sú vzájomne prepojené aspoň jednou
spojovacou platničkou (6), cez ktorej konce prechádzajú prepojovacie prvky (2).
5. Vegetačný oporný múr podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na koncoch spojovacej
platničky (6) je vytvorený aspoň jeden otvor (61), cez ktorý prechádza prepojovací prvok (2).
6. Vegetačný oporný múr podľa niektorého z predošlých nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,
že vak stenovej stavebnej jednotky (1) je vyrobený z materiálu na báze polyesteru.
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