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VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ NOSNÁ VRSTVA PRE TRÁVNIK A SPÔSOB JEJ
ÚPRAVY
Opis
[0001]

Vynález sa týka nosnej vrstvy pre trávnik, ktorá má výstužné vlákna

z plastu, pričom tieto výstužné vlákna za podmienok prostredia pri použití ako
nosná vrstva v pôde nie sú v podstate biologicky odbúrateľné. Navyše sa týka
vynález aj spôsobu nosnej vrstvy pre trávnik. Takáto nosná vrstva pre trávnik je
známa z WO2012159145A1.
[0002]

Mnoho obľúbených druhov športu, akými sú napríklad futbal, hokej

alebo jazdecký šport, sa zvyčajne prevádzkuje na trávnikoch. Pri intenzívnom
využívaní prírodných trávnikov pre takéto druhy športu dochádza rýchlo
k opotrebeniu trávnikov. Takéto opotrebenie môže dôjsť tak ďaleko, že sa
trávniky už nemôžu využívať pre športové aktivity. Potom to vyžaduje dlhšie fázy
starostlivosti a regenerácie pre trávniky, počas ktorých sa tam nemôže
prevádzkovať žiadny šport. Dlhšie doby výpadkov, podmienené opotrebením
trávnika, sú však pre prevádzkovateľa športových plôch nežiaduce.
[0003]

Jeden z prístupov k tomu, aby sa tejto problematike čelilo, je

používanie umelých trávnikov, ktoré sú zostavované zo syntetických látok a tak
sa menej rýchlo opotrebovávajú. Však ani správanie moderných umelých
trávnikov nezodpovedá pri vykonávaní väčšiny druhov športu správaniu
prírodného trávnika. A tak sú umelé trávniky v mnohých prípadoch u športovcov
neobľúbené.
[0004]

Inou alternatívou na zlepšenie odolnosti proti opotrebeniu trávnikov

je použitie hybridných trávnikov. U hybridných trávnikov sa spájajú výhody
prírodného trávnika s výhodami posilnenia prostredníctvom syntetických
materiálov. U takýchto hybridných trávnikov sa na existujúce podložie nanesie

EP 3 1 30 704

HÖRMANN &PARTNERS s.r.o.

www.htpatent.sk

37918/H

2

najprv nosná vrstva vystužená umelými vláknami. Syntetické vlákna v tejto
nosnej vrstve majú za úlohu zlepšovať pevnosť vrstvy v šmyku vzájomným
zosietením. Mechanické záťaže pri vykonávaní športu sa tak lepšie zachytávajú
a rozkladajú, ako je tomu u pôd, ktoré nie sú vystužené vláknami. Na túto nosnú
vrstvu sa potom položí prírodný trávnik. Pritom môžu výstužné vlákna nosnej
vrstvy tiež prebiehať až do prírodného trávnika, čo tiež vrstve trávnika dodáva
ďalšiu stabilitu. Aj takýto hybridný trávnik respektíve jeho nosná vrstva má
konečnú životnosť a musí sa po niekoľkých rokoch obnoviť alebo vymeniť.
[0005]

Pri likvidácii použitých hybridných trávnikov vzniká potom ten

problém, že syntetické vlákna sú neoddeliteľne zmiešané s minerálnymi a
organickými komponentami trávnika a nosnej vrstvy. Preto sa každoročne
vyskytujú veľké množstvá odstraňovaného materiálu pri obnove hybridných
trávnikov, ktoré okrem prírodného materiálu obsahujú veľký podiel plastov.
Takýto materiál s obsahom plastov sa nemôže využiť v prírode a musí sa ťažko
a nákladné deponovať alebo likvidovať.
[0006]

Úlohou predloženého vynálezu je tak zjednodušenie likvidácie

použitých nosných vrstiev hybridných trávnikov.
[0007]

Úloha vynálezu sa rieši nosnou vrstvou so znakmi patentového

nároku 1. Nosná vrstva podľa vynálezu má výstužné vlákna z plastu, ktorý nie je
za podmienok prostredia pri použití ako nosná vrstva v pôde v podstate
biologicky odbúrateľný a iným spôsobom za podmienok normálneho používania
hybridného trávnika (napríklad teplôt, vlhkosti/obsahu vody, žiarenie, obzvlášť
ultrafialové žiarenie) sa nerozpadá. Znamená to, že výstužné vlákna svoje
vlastnosti počas používania v nosnej vrstve hybridného trávnika nemenia vôbec
alebo len vo veľmi malej miere. Tým je zabezpečené, že tieto výstužné vlákna
spoľahlivo plnia svoju úlohu mechanickej podpory a spevňovania nosnej vrstvy
po dobu viac rokov, pretože ich mechanické vlastnosti zostávajú v podstate
konštantné. Výstužné vlákna nosnej vrstvy podľa vynálezu vykazujú prah
aktivácie, od ktorého sú tieto vlákna v podstate obzvlášť úplne biologicky
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odbúrateľné a z nosnej vrstvy zmiznú. U tohto aktivačného prahu, od ktorého je
daná odbúrateľnosť výstužných vlákien, sa môže jednať o rôzne fyzikálne účinky.
Tak môže tento aktivačný prah tvoriť určitá teplota. Ďalej ale môže tento
aktivačný prah ale tvoriť určitá vzdušná vlhkosť respektíve koncentrácia vody
alebo iných kvapalín v okolí výstužných vlákien. Navyše patria k vynálezu aj iné
fyzikálne účinky (ako napríklad ožarovanie žiarením o určitej vlnovej dĺžke,
napríklad ultrafialové žiarenie) spolu ako aktivačný prah pre biologickú
odbúrateľnosť výstužných vlákien nosnej vrstvy.
[0008]

Aktiváciou sa zavádza biologické odbúravanie, obzvlášť prebieha

rozklad molekúl plastu a následne podľa okolností ďalšie biologické odbúravanie
alebo iný rozklad alebo transformácia plastu. Zvyčajne sa opisuje prah aktivácie
niektorým z chemických alebo fyzikálnych parametrov.
[0009]

Ďalej je možné, aby sa aktivačný prah tvoril kombináciou dvoch

alebo viacerých fyzikálnych a/alebo chemických účinkov. Aktivačný prah tak
môže napríklad pozostávať z kombinácie určitej teploty a určitého obsahu vody
v okolí vystužovacích vlákien. Prekročenie takéhoto kombinovaného prahu
aktivácie, tvoreného teplotou a obsahom vody, vedie potom najprv k prijímaniu
vody do výstužných vlákien. Tento príjem vody zapôsobí štiepenie molekúl
plastu, z ktorých pozostávajú výstužné vlákna. Ďalší rozklad produktov štiepenia
prebieha potom opäť prostredníctvom iných mechanizmov. Ďalší rozklad môže
potom pritom prebiehať napríklad prostredníctvom saprofágov. Pritom sa jedná
o organizmy, ktoré sa živia mŕtvym materiálom a tento štiepia, transformujú a
drobia.
[0010]

Tento rozklad môže pritom prebiehať vnútri organizmov, alebo tiež

prostredníctvom enzýmov, ktoré organizmy vydávajú von. Saprofágy sú typické
organizmy, ktoré sú prítomné v procesoch kompostovania. Ako obzvlášť
výhodné pre biologické odbúravanie výstužných vlákien podľa vynálezu sa
ukázali saprofágy vo forme termofilných baktérií a húb. Takéto termofilné živé
organizmy sú obzvlášť aktívne pri zvýšených teplotách, napríklad medzi 45 a 80
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°C. Úplné biologické odbúravanie výstužných vlákien sa ale neobmedzuje na
odbúravanie prostredníctvom termofilných živých organizmov. Vhodné sú preto
aj iné mikroorganizmy tak, ako sa vyskytujú alebo používajú napríklad pri
kompostovaní. Je jasné, že biologické odbúravanie tak, ako je opísané, prebieha
prirodzene tiež prekročením aktivačného prahu, ktorý je definovaný len teplotou
alebo len jedným iným fyzikálnym alebo chemickým parametrom.
[0011]

Nakoniec zostáva po biologickom odbúravaní len organický a

minerálny materiál, ktorý možno bez obáv vyniesť alebo rozptýliť do prírody.
Nosná vrstva podľa vynálezu tak ponúka veľmi výhodnú kombináciu vysoko
kvalitnej stabilizačnej funkcie pri používaní v hybridných športovaných trávnikoch
spolu s výrazne zjednodušenou a zlepšenou likvidáciou po jej použití
v hybridných trávnikoch.
[0012]

Obzvlášť výhodný je pritom výber respektíve nastavenie prahu

aktivácie u výstužných vlákien, ktorý sa pri použití v nosnej vrstve v používanom
hybridnom trávniku pokiaľ možno nikdy nedosiahne. Tým je zabezpečené, že sa
počas používania hybridného trávnika v žiadnom prípade nebude konať
biologické odbúravanie výstužných vláken. Pri likvidácii použitej nosnej vrstvy je
potom postarané o to, aby sa prah aktivácie vedome a výrazne prekročil, takže
potom môže prebehnúť požadované biologické odbúravanie. Po určitej dobe za
podmienok zo strany prahu aktivácie nevykazuje potom nosná vrstva už
v žiadnom prípade podiel plastov a môže sa potom po ľubovôle likvidovať alebo
opakovane používať.
[0013]

Vhodnejší spôsob je navrhnutý, ak prah aktivácie je teplota vyššia

ako 50°C, 55°C, 60°C, 65°C alebo 70°C. Podľa vynálezu sa prah aktivácie, od
ktorého prebieha biologické odbúravanie výstužných vláken, tvorený teplotou,
ktorá je vyššia ako 50°C. Tento prah aktivácie sa môže potom nachádzať
napríklad pri 55°C. Existujú vhodné plasty, ako napríklad polylaktidy (PLA) ktoré
od tejto teploty prijímajú v pozoruhodnom rozsahu molekuly vody, čo potom opäť
vedie k rozkladu a tým k biologickému odbúravaniu plastov. Okrem prekročenia
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tu teplotou tvoreného prahu aktivácie by sa malo postarať o to, aby bolo
k dispozícii dostatočné množstvo vody, aby sa docielilo dobré biologické
odbúravanie výstužných vlákien. Je samozrejme možné používať rôzne plasty
ako materiál pre výstužné vlákna, pričom sa prah aktivácie môže vytvoriť aj
vyššími teplotami. Jednou z možností dosiahnutia alebo prekročenia prahu
aktivácie je umiestnenie použitej a opotrebovanej nosnej vrstvy do zariadenia na
kompostovanie. V priemyslových zariadeniach na kompostovanie sa často
používajú teploty vyššie ako 60°C, pretože od tejto teploty sa choroboplodné
zárodky účinne usmrcujú. Podmienky v takomto zariadení na kompostovanie sú
tým ideálne aj pre odbúravanie výstužných vlákien v nosnej vrstve podľa
vynálezu. V zariadení na kompostovanie prevládajúca teplota sa nachádza
výrazne na onej strane prahu aktivácie, ktorá je vhodná pre biologické
odbúravanie výstužných vlákien a zaručuje tak bezpečné a rýchle odbúravanie
vlákien. Navyše sa môže prah aktivácie tvoriť aj nižšími teplotami, napríklad
v rozsahu od 40°C alebo 45°C. Prah aktivácie závisí od materiálu, z ktorého
vystužovacie vlákna pozostávajú, ako aj na mechanizmoch alebo organizmoch,
ktoré sa majú používať pri rozklade alebo odbúravaní. Šikovnejším spôsobom sa
ponúkajú také prahy aktivácie v oblastiach použitia, ktoré sa nedosahujú pri
normálnom používaní ako nosná vrstva pre trávnik.
[0014]

Ďalej je výhodným spôsobom navrhnuté, aby boli výstužné vlákna

pri použití ako nosná vrstva v pôde mimo inej stabilnej voči ultrafialovému
žiareniu alebo vode. V tejto forme uskutočnení sú výstužné vlákna vytvorené tak,
že sú stabilné voči prevládajúcim podmienkam prostredia, ktorým sú
vystavované počas ich používania v nosnej vrstve. Medzi to patrí, že výstužné
vlákna sú stabilné voči ultrafialovému žiareniu, ktoré je obsiahnuté v slnečnom
svetle. Toto je obzvlášť výhodné vtedy, ak časti výstužných vlákien vyčnievajú zo
zeme. Pokiaľ sú výstužné vlákna plne zabudované alebo uzatvorené v zemi a tak
na vlákna nedopadá žiadne ultrafialové žiarenie, možno od tejto vlastnosti upustiť
a ultrafialové svetlo sa napríklad použije k aktivácii. Túto odolnosť voči
ultrafialovému žiareniu možno napríklad docieliť použitím proti ultrafialovému
žiareniu odolného aktivovateľného plastu alebo primiešaním pigmentov alebo
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nanesením povlaku, ktorý absorbuje ultrafialové žiarenie u menej stabilných
plastov. Pritom je tiež možné výstužné vlákna zafarbiť na zeleno, aby sa stali
v prírodnom trávniku nenápadné. Ďalej sú výstužné vlákna vytvorené tak, že sú
necitlivé voči vode. Pretože sa zatrávnené plochy musia pravidelne zavlažovať,
aby sa docielilo dobrého rastu prírodného trávniku, sú výstužné vlákna vytvorené
tak, že za normálnych podmienok používania v hybridných trávnikoch neprijímajú
vodu. Tým sa zabraňuje neobratnému rozkladu alebo napučaniu a s tým spojenej
zmene mechanických vlastností vlákien.
[0015]

Ďalej je navrhnuté, aby výstužné vlákna pozostávali z materiálu zo

skupiny polylaktidov (PLA) alebo zo skupiny polyhydroxylalkanoátov obzvlášť
kyseliny polyhydroxymaslovej (PHB) alebo skupiny polyvinylalkoholov (PVA).
Výstužné vlákna nosnej vrstvy sa vytvárajú z materiálu, ktorý je na onej strane
prahu aktivácie biologicky odbúrateľný. Preto sa ponúkajú ako materiál pre
výstužné vlákna rôzne biokompatibilné plasty. Obzvlášť vhodné sú pritom
materiály zo skupiny polylaktidov (PLA). Polylaktidy sú syntetické polyméry, ktoré
paria k polyesterom. Polylaktidy sú zostavené zo vzájomne spojených molekúl
kyseliny mliečnej. Z polylaktidov možno zhotovovať termoplasty, ktorým možno
bežnými spôsobmi spracovávania (vstrekovaním, vytlačovaním, …) dodávať
takmer ľubovoľné tvary. Výstužné vlákna sa tak môžu zhotovovať z PLA
v rôznych dĺžkach, s rôznymi priemermi a tvarmi. Obzvlášť výhodné sú u
výstužných vlákien z PLA dobré mechanické vlastnosti, medzi ktoré patrí vysoká
pevnosť v ťahu, vysoký modul pružnosti a malá dĺžka pretiahnutia pri pretrhnutí.
Tieto vlastnosti, ktoré sú z väčšej časti podmienené veľkou molekulovou
hmotnosťou, sa starajú o účinnú podporu a zosietenie nosnej vrstvy. Navyše sa
PLA chová za prevládajúcich podmienok v hybridných trávnikoch ako vodou
odpudzujúce. Tým je vylúčený vplyv výstužných vlákien na hospodárenie
s vodou v nosnej vrstve. Súčasne neexistuje nebezpečenstvo toho, že vlákna
v dôsledku prijímania vody napučia a zmenia tak svoje mechanické vlastnosti
alebo sa už v pôde rozložia. Pod prahom aktivácie si zachovávajú výstužné
vlákna z PLA svoje vlastnosti dlhodobo stabilné a bez náchylnosti k hnitiu.
Samozrejme môžu výstužné vlákna pozostávať tiež z iného vhodného bio-
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kompatibilného materiálu, napríklad zo skupín polyhydroxyalkanoátov, obzvlášť
z kyseliny polyhydroxymliečnej (PHB) alebo polyvinylalkoholov (PVA). Navyše
patria k vynálezu ešte ďalšie plasty, ktoré sú za definovaných podmienok
biologicky odbúrateľné.
[0016]

Výhodným spôsobom je navrhnuté, aby nosná vrstva okrem

výstužných vlákien obsahovala tiež kremenný piesok a/alebo prírodný piesok
a/alebo lávu a/alebo ornicu a/alebo rašelinu a/alebo prírodný korok. Výstužné
vlákna slúžia na spevnenie a zlepšenie pevnosti nosnej vrstvy v šmyku. Čím
vyššia je pevnosť v šmyku, tým vyššia je možná intenzita využívania hybridného
trávnika a tým nižšia je náročnosť starostlivosti a potrebná doba na regeneráciu.
[0017]

Okrem výstužných vlákien obsahuje nosná vrstva rôzne ďalšie

materiály, ktoré sa starajú o iné potrebné vlastnosti nosnej vrstvy. Tak musí byt
nosná vrstva dobre priepustná pre vodu, aby sa zabránilo zaplavovaniu
hybridného trávnika pri silných dažďoch. Vnútri nosnej vrstvy sú preto často
položené drenážne systémy na odvádzanie vody. Ďalej má nosná vrstva tú úlohu,
aby sa postarala o trvalú rovinatosť hybridného trávniku i pri pravidelnom
zaťažovaní. V jednej z možných foriem uskutočnenia vynálezu obsahuje nosná
vrstva ako najväčší komponent kremenný piesok alebo prírodný piesok. Podiel
týchto pieskov činí pritom zvyčajne 60 - 80 objemových percent. Ako obzvlášť
výhodné sa pritom ukázali zrnitosti medzi 0,02 a 4 mm.
[0018]

Ďalej môže byť komponentom nosnej vrstvy láva. Zvyčajne sa láva

primiešava v podiele od 0 do 18 objemových percent (obj. %) nosnej vrstvy.
[0019]

Pre podiel lávy sa udáva interval, ktorý je opísaný hornou a dolnou

medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad navrhnuté
nasledujúce hodnoty: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22 alebo 25 obj. %. Ako
dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6,
8, 10 alebo 12 obj. %. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo
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všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0020]

Aj tu sa ukázali zrnitosti lávy medzi 0,02 a 4 mm ako obzvlášť

výhodné.
[0021]

Pre zrnitosť lávy sa udáva interval, ktorý je opísaný hornou a dolnou

medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad pritom navrhnuté
nasledujúce hodnoty: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 alebo 6 mm. Ako dolná medzná
hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,02, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4,
0,5, 0,7, 0,85, 1, 1,3, 1,5, 1,7, 2, 2,5, 3, alebo 4 mm. Zverejnenie v tejto patentovej
prihláške zahŕňa množstvo všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých
možných technicky správnych kombinácií vyššie uvedených horných a dolných
medzných hodnôt.
[0022]

Ďalším komponentom nosnej vrstvy obzvlášť v podiele 5 - 20

objemových percent je ornica.
[0023]

Pre podiel ornice sa udáva interval, ktorý je opísaný hornou a

dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad pritom
navrhnuté nasledujúce hodnoty: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 alebo
30 obj. %. Ako dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,5,
1, 1,5, 2, 4, 6, 8, 10 alebo 12 obj. %. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške
zahŕňa množstvo všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných
technicky správnych kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných
hodnôt.
[0024]

Vhodná ornica pre nosnú vrstvu je definovaná v norme DIN 18300

ako trieda pôdy 1 a ako ornica respektíve materská zemina a táto obsahuje
okrem anorganického materiálu tiež humus a pôdne organizmy. Rovnako sú
vhodné tečúce druhy pôdy tak, ako sú v norme DIN 18915 definované ako
skupina pôd 2.
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[0025]

Ako ďalší vhodný komponent nosnej vrstvy vyplynula rašelina,

ideálne v podiele 3 - 11 objemových percent (obj. %). Podľa skúseností je pritom
dobre použiteľná vrchovisková rašelina alebo biela jemná rašelina.
[0026]

Pre podiel rašeliny sa udáva interval, ktorý je opísaný hornou a

dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad pritom
navrhnuté nasledujúce hodnoty: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 alebo 13 obj. %. Ako dolná
medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6 alebo
8 obj. %. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo všetkých
intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0027]

Ďalej sa môže v nosnej vrstve použiť prírodný korok, obzvlášť o

zrnitosti medzi 0,5 mm a 20 mm, výhodne medzi 3 mm a 7 mm.
[0028]

Pre zrnitosť prírodného korku sa udáva interval, ktorý je opísaný

hornou a dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad
pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty: 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17 alebo 20 mm. Ako
dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 12 alebo 15 mm. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo
všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0029]

Podľa požadovaných vlastností hybridného trávnika sa môže podiel

prírodného korku nachádzať v rozsahu 0 - 13 objemových percent (obj. %).
[0030]

Pre podiel prírodného korku sa udáva interval, ktorý je opísaný

hornou a dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad
pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty: 2, 4, 6, 8, 10, 12 alebo 13 obj. %. Ako
dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,5, 1, 1,5, 2, 4,
alebo 6 obj. %. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo
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všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0031]

Tu uvedené komponenty nosnej vrstvy sa ukázali v praxi ako

obzvlášť výhodné. Samozrejme môžu byť v nosnej vrstve obsiahnuté aj iné a
ďalšie komponenty. Navyše sú tiež iné zrnitosti alebo podiely objemov ako
uvedené veličiny alebo podiely komponentov v nosnej vrstve spolu k vynálezu
patriace a zverejnené.
[0032]

Ďalej je výhodným spôsobom navrhnuté, aby sa hrúbka nosnej

vrstvy nachádzala medzi 30 mm a 300 mm, obzvlášť medzi 60 mm a 200 mm.
Nosná vrstva môže byť podľa miesta používania a požadovaných vlastností
hybridného trávnika utváraná rôzne hrubá. Ako obzvlášť výhodné sa pritom
ukázali hrúbky medzi 60 mm a 200 mm. Veľmi vhodné sú ďalej hrúbky medzi 30
mm a 300 mm. Navyše sú však tiež spolu registrované z vynálezu tenkej alebo
hrubšej nosnej vrstvy. Pre hrúbku vrstvy sa udáva interval, ktorý je opísaný
hornou a dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad
pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty: 150 mm, 200 mm, 250 mm a 300 mm.
Ako dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 30 mm, 45 mm,
60 mm, 75 mm a 90 mm. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa
množstvo všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky
správnych kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0033]

Ďalej je podľa vynálezu navrhnuté, aby podiel výstužných vlákien u

nosnej vrstvy činil medzi 0,1 a 4 hmotn. %. Podiel výstužných vlákien v nosnej
vrstve je dôležitý pre docielenú pevnosť v šmyku. Obzvlášť výhodný pre pevnosť
v šmyku sa ukázal pritom podiel medzi 0,1 a 4 hmotn. % výstužných vlákien u
nosnej vrstvy.
[0034]

Pre podiel výstužných vlákien sa udáva interval, ktorý je opísaný

hornou a dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú napríklad
pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty: 2, 4, 6, 8 alebo 10 hmotn. %. Ako dolná
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medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,05, 0,1 0,5, 1, 1,5, 2 a
4 hmotn. %. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo všetkých
intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt02.
[0035]

Výhodným spôsobom je navrhnuté, aby dĺžka výstužných vláken

medzi 15 mm a 700 mm, obzvlášť medzi 30 mm a 500 mm. A dĺžka výstužných
vlákien má vplyv na docielenú pevnosť nosnej vrstvy v šmyku. Pri výbere dĺžky
výstužných vlákien hrá úlohu to, akým spôsobom sa výstužné vlákna dodávajú
do nosnej vrstvy. Pokiaľ sa vlákna vmiešavajú pred nanesením hybridného
trávnika na nosnú vrstvu, môžu byť optimálne iné dĺžky vlákien, ako pri
dodatočnom vnášaní výstužných vlákien do už položeného trávnika alebo už
položenej nosnej vrstvy. Obzvlášť výhodné výsledky možno docieliť s výstužnými
vláknami o dĺžke medzi 30 mm a 500 mm. Dobrá pevnosť v šmyku sa tiež docieli
v rozsahu medzi 15 mm a 700 mm. Navyše sú však možné väčšie alebo menšie
dĺžky výstužných vlákien, ktoré tiež náležia do vynálezu. Pre dĺžku výstužných
vlákien sa udáva interval, ktorý je opísaný hornou a dolnou medznou hodnotou.
Ako horná medzná hodnota sú napríklad pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty:
90 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500
mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm a 700 mm. Ako dolná medzná hodnota platia
napríklad nasledujúce hodnoty: 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm, 75 mm a 100
mm. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške zahŕňa množstvo všetkých
intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných technicky správnych
kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných hodnôt.
[0036]

Pri výhodnom vytvorení návrhu je navrhnuté, aby sa hrúbka

výstužných vlákien nachádzala v rozmedzí medzi 0,05 mm a 2 mm, obzvlášť v
rozmedzí 0,1 mm a 1 mm. Aj hrúbka výstužných vlákien má vplyv na mechanickú
pevnosť nosnej vrstvy a tým aj hybridného trávnika. Obzvlášť výhodné výsledky
sa ukázali pri hrúbke výstužných vlákien medzi 0,1 mm a 1 mm. Avšak veľmi
dobré výsledky sa ukazujú tiež pre hrúbku výstužných vlákien v rozsahu medzi
0,05 mm a 2 mm. Navyše sú vynálezom zverejnené aj väčšie a menšie hrúbky
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výstužných vlákien. Pre hrúbku výstužných vlákien sa udáva interval, ktorý je
opísaný hornou a dolnou medznou hodnotou. Ako horná medzná hodnota sú
napríklad pritom navrhnuté nasledujúce hodnoty: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
a 3 mm. Ako dolná medzná hodnota platia napríklad nasledujúce hodnoty: 0,05
mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm a 0,6 mm. Zverejnenie v tejto patentovej prihláške
zahŕňa množstvo všetkých intervalov, ktoré pozostávajú zo všetkých možných
technicky správnych kombinácií vyššie uvedených horných a dolných medzných
hodnôt.
[0037]

Podľa vynálezu je navrhnuté, aby výstužné vlákna vnútri nosnej

vrstvy existovali v rôznych smeroch a rozložené neusporiadane a aby
prinajmenšom čiastočne existovalo preloženie medzi jednotlivými výstužnými
vláknami. V tejto forme uskutočnenia vynálezu sa nachádzajú výstužné vlákna
vnútri nosnej vrstvy neusporiadane. To znamená, že neexistuje žiaden
uprednostnený alebo vedome nastavený smer, v ktorom vlákna prebiehajú.
Medzi jednotlivými neusporiadane rozložene existujúcimi vláknami dochádza
pritom prinajmenšom čiastočne k prekladaniu jednotlivých výstužných vláken
medzi sebou. Vlákna sa vzájomne dotýkajú, zasekávajú sa do seba alebo sú
čiastočne okolo seba ovinuté. Tým dochádza k interakcii medzi jednotlivými
vláknami, ktorá zodpovedá zosieťovaniu. Toto zosieťovanie alebo zasekávanie
sa stará o požadované zlepšenie pevnosti v šmyku u nosnej vrstvy. Vďaka
zlepšenej pevnosti v šmyku možno opäť výrazne intenzívnejšie využívať hybridný
trávnik, bez toho aby sa silno opotrebovával a tento pritom vyžaduje kratšie doby
na regeneráciu. Takúto neusporiadanú prítomnosť výstužných vlákien v nosnej
vrstve možno vytvoriť napríklad tak, že výstužné vlákna pred umiestnením nosnej
vrstvy na podklad premiešajú s ostatnými komponentami nosnej vrstvy. Takto
s výstužnými vláknami zmiešaná nosná vrstva sa následne nanesie na podklad
športoviska a ako najvrchnejšia vrstva sa položí prírodný trávnik. Neusporiadane
existujúce výstužné vlákna v nosnej vrstve sa ukázali ako obzvlášť výhodné pre
stabilizáciu pásma koreňov prírodného trávnika. Samozrejme patrí tiež
k vynálezu, že sa výstužné vlákna umiestňujú do už položenej štruktúry trávnika
dodatočne a v neusporiadanom smere.
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[0038]

Rovnako je možná kombinácia z rôznych usporiadaní výstužných

vlákien vnútri nosnej vrstvy. Tak sa môžu napríklad neusporiadane umiestnené
výstužné vlákna použiť v kombinácii s usporiadane prítomnou vrstvou vlákien,
aby sa vytvorili zvláštne vlastnosti hybridného trávnika. Šikovným spôsobom je
navrhnuté, aby výstužné vlákna boli prítomné v nosnej vrstve na spôsob siete
alebo na spôsob tkaniny. V tejto forme uskutočnenia sa nachádzajú výstužné
vlákna v usporiadanej forme v nosnej vrstve na spôsob siete alebo na spôsob
tkaniny. Takýmto spôsobom usporiadaná forma sa stará o obzvlášť dobré
zlepšenie pevnosti v šmyku nosnej vrstvy pozdĺž smeru výstužných vlákien. Je
tu možné umiestňovať nad sebou rôzne usporiadania na spôsob siete alebo
tkaniny, pričom smer priebehu vlákien je vždy voči sebe mierne polohovo
posunutý. Týmto možno opäť vytvorte vynikajúce pevnosti v šmyku v rôznych
smeroch. Takéto na spôsob siete alebo na spôsob tkaniny vytvorené výstužné
vlákna možno vkladať do nosnej vrstvy napríklad tak, že sa najprv na podklad
rozloží podiel nosnej vrstvy, potom sa položia na spôsob siete stvárnené
výstužné vlákna a následne sa doplní ďalší materiál nosnej vrstvy. Výstužné
vlákna sú napríklad stvárnené ako tovar v rolkách alebo v pásoch a rozvinú sa
na podklade. Toto umiestňovanie nosnej vrstvy po vrstvách sa môže samozrejme
vykonávať vo viacerých vrstvách výstužných vlákien.
[0039]

Úloha vynálezu sa tiež rieši spôsobom úpravy nosnej vrstvy podľa

niektorej z opísaných foriem uskutočnení, ktorá zahŕňa nasledujúce kroky
procesu: aktivácia výstužných vlákien, obzvlášť kompostovanie nosnej vrstvy.
Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa použitá nosná vrstva hybridného trávnika
upraví. Pritom sa prekročí prah aktivácie výstužných vlákien, čím je daná
biologická odbúrateľnosť výstužných vlákien. Pred tým pri používaní v hybridnom
trávniku stabilne sa chovajúce výstužne vlákna sa teraz po aktivácii, teda po
prekročení prahu aktivácie, úplne odbúrajú, takže po určitej dobe už v nosnej
vrstve neexistujú. Ako obzvlášť výhodné pre aktiváciu respektíve pre prekročenie
prahu aktivácie sa ukázalo kompostovanie použitej nosnej vrstvy. Pri
kompostovaní, obzvlášť priemyslovom kompostovaní existujú podmienky
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prostredia, ktoré môžu viest k prekročeniu prahu aktivácie a tým k biologickému
odbúravaniu výstužných vlákien v nosnej vrstve.
[0040]

Vhodným spôsobom je navrhnuté, aby aktivácia, obzvlášť

kompostovanie prebiehalo pri teplotách vyšších ako 50°C. V tejto forme
uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu prebieha aktivácia výstužných vlákien za
teplôt vyšších ako 50 °C, 55 °C, 60 °C 65 °C nebo 70 °C. Tieto teploty sa obzvlášť
jednoducho dosahujú v rámci priemyslového kompostovania, sú pri teplotách
v tejto výške alebo vyšších obvyklé a bežné. Vzhľadom na prístupnosť
aktivačných teplôt pri priemyslových zariadeniach na kompostovanie sú možnosti
na aktiváciu a tým pre odbúravanie výstužných vlákien jednoducho a nákladové
priaznivo dostupné.
[0041]

Ďalej

je

navrhnuté,

aby

sa

nosná

vrstva

pred

aktivá-

ciou/kompostovaním zniesla z podkladu. V tejto forme uskutočnenia spôsobu sa
nosná vrstva najprv znesie z podkladu na športovisku a následné sa dopraví
k aktivácii alebo ku kompostovaniu, kde potom prebieha odbúravanie výstužných
vlákien. Toto má tú výhodu, že odstránená nosná vrstva sa môže okamžite
nahradiť novou nosnou vrstvou pre inštaláciu nového hybridného trávnika a tým
nevznikajú žiadne časové výpadky v športoviskách.
[0042]

Výhodnejším spôsobom je navrhnuté, aby sa nosná vrstva po

aktivácii/kompostovaní použila ako biomateriál/zemina na vytvorenie nosnej
vrstvy podľa niektorej z už opísaných foriem uskutočnení. V tejto forme
uskutočnenia spôsobu sa materiál z použitej nosnej vrstvy po odbúraní
výstužných vlákien použije na vytvorenie novej nosnej vrstvy. To má tú výhodu,
že materiály starej nosnej vrstvy sú už vzájomne zmiešané vo výhodnom pomere
a tak vzniká malá až žiadna náročnosť pri namiešavaní novej nosnej vrstvy. Nové
výstužné vlákna sa potom môžu pridávať podľa požadovanej pevnosti v šmyku
novej nosnej vrstvy v adekvátnej veľkosti tvaru a forme úplne podľa potreby.
Okrem použitia materiálu použitej nosnej vrstvy po úplnom odbúraní výstužných
vlákien pre novú nosnú vrstvu sa môže upravený materiál použiť aj pre iné
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aplikácie, napríklad v poľnohospodárstve, záhradníctve a podobne, pretože
odteraz je bez plastov. Na základe úplného oprostenia materiálu od zvyškov
plastu ho možno použiť aj v prírode, ako napríklad na zakladanie biotopov alebo
podobne.
[0043]

V tejto súvislosti sa obzvlášť upozorňuje na to, že všetky s ohľadom

na zariadenie opísané znaky a vlastnosti ale tiež postupy platia ako logicky
prenositeľné tiež ohľadne formulovania spôsobu podľa vynálezu účelne rovnako
zverejnené. To isté platí aj v opačnom smere, to znamená len ohľadne spôsobu
menované konštrukčné a pre zariadenie uvedené znaky sa môžu aj v rámci
nárokov na zariadenie zohľadňovať a nárokovať a rovnako sa počítajú do
zverejnenia.
[0044]

Vo výkrese je vynález schematicky znázornený obzvlášť v jednom

z príkladov uskutočnenia. Zobrazujú sa:
obr. 1 trojrozmerný pohlaď v reze na prvú formu uskutočnenia nosnej
vrstvy na pôde športoviska,
obr. 2 trojrozmerný pohlaď v reze na druhú formu uskutočnenia nosnej
vrstvy podľa vynálezu na pôde športoviska a
obr. 3 trojrozmerný pohlaď v reze na tretiu formu uskutočnenia nosnej
vrstvy na pôde športoviska.
[0045]

Vo vyobrazeniach sú rovnaké alebo sú zodpovedajúce prvky vždy

označené rovnakými vzťahovými značkami a preto sa znovu neopisujú, pokiaľ to
nie je účelné. V celom opise obsiahnuté zverejnenia sú logicky prenositeľné na
rovnaké časti/diely s rovnakými vzťahovými značkami respektíve rovnakými
označeniami konštrukčných prvkov. V opise zvolené polohové údaje ako napr.
hore, dolu, po strane a pod. sú vztiahnuté na bezprostredne opisované, ako aj
znázornené vyobrazenia a je potrebné ich pri zmene polohy logicky preniesť na
novú polohu. Ďalej môžu aj jednotlivé znaky alebo kombinácie znakov zo
zobrazených a opísaných rôznych príkladov uskutočnenia predstavovať sami o
sebe samostatné, vynaliezavé riešenia alebo riešenia podľa vynálezu.
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[0046]

Na obr. 1 je vyobrazený trojrozmerný pohlaď v reze na prvú formu

uskutočnenia nosnej vrstvy v pôde športoviska. Pod pojmom pôda športoviska je
potrebné tu chápať komplex všetkých vrstiev, ktoré tvoria podklad pre
prevádzkovanie druhov športu. Ako obzvlášť výhodný sa ako pôda športoviska
ukázal hybridný trávnik. Hybridným trávnikom tvorená pôda športoviska obsahuje
prinajmenšom v jednej zo svojich vrstiev umelé vlákna a inak má prírodnú
štruktúru. Základom zobrazenej pôdy športoviska je zemina 4. Pod pojmom
zemina 4 je tu potrebné chápať podklad, ktorý prirodzene v mieste prevláda alebo
je už prítomný, na ktorom sa má pôda športoviska položiť. Táto zemina 4 sa pred
vybudovaním pôdy športoviska vyrovná a podľa okolností sa podľa potreby aj
inak vopred upraví, napríklad zhutní, takže tvorí dobrý podklad pre po nej
nasledujúcu nosnú vrstvu 1.
[0047]

Nosná vrstva 1 sa nachádza tak, ako je to vidieť na obr. 1, na pôde

4. Nad nosnou vrstvou sa opäť nachádza trávnik 3. Trávnik 3 je normálne tvorený
prírodným trávnikom. Bolo by však ale tiež možné zobrazenú pôdu športoviska
vytvoriť pomocou trávnika 3, pričom trávnik 3 je vytvorený umelým trávnikom.
Pod pojmom trávnik 3 je potrebné chápať oblasť, v ktorej vyčnievajú z nosnej
vrstvy 1 steblá prírodného alebo umelého trávnika. Korene trávnika 3, ktorý je
tvorený prírodným trávnikom, sa nachádzajú prinajmenšom z väčšej časti vnútri
nosnej vrstvy 1. V oblasti trávnika 3 prebieha priamy styk športovcov s pôdou
športoviska. Nevyhnutné pre funkciu zobrazenej pôdy športoviska a nosnej vrstvy
1 sú výstužné vlákna 2, ktoré v na obr. 1 zobrazenej forme uskutočnenia nosnej
vrstvy prebiehajú v podstate zvisle. Pritom konce výstužných vlákien 2 vyčnievajú
z nosnej vrstvy 1 smerom nahor až do trávnika 3 alebo cez neho. Toto
vyčnievanie výstužných vlákien 2 do alebo cez trávnik 3 sa stará o ďalšie
spevnenie a tým aj o intenzívnejšiu využiteľnosť trávnika 3. Vnútri nosnej vrstvy
1 sa starajú výstužné vlákna 2 rovnako o spevnenie, čo vedie k zlepšenej
pevnosti v šmyku celej pôdy športoviska. V znázornenej forme uskutočnenia sa
výstužné vlákna 2 po nanesení nosnej vrstvy 1 a trávnika 3 na podklad 4
dodatočne implantovali zhora do nosnej vrstvy 1. Toto možno vykonávať ručne
alebo pomocou nejakého zariadenia alebo stroja. V znázornenom prípade sa
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výstužné vlákna 2 približne v strede svojej dĺžky uchopili nástrojom a následne
sa v zvislom smere trávnikom 3 zastrčili až do nosnej vrstvy 1. Samozrejme je
tiež možné výstužné vlákna 2 najprv zastrčiť do nosnej vrstvy a potom naniesť
trávnik 3. Navyše sa môžu výstužné vlákna 2 umiestniť do nosnej vrstvy 1 aj iným
spôsobom alebo inými pomocnými prostriedkami tak, že ako v znázornenom
prípade prebiehajú v podstate v zvislom smere.
[0048]

Na obr. 2 je vyobrazený trojrozmerný pohlaď v reze na druhú formu

uskutočnenia nosnej vrstvy podľa vynálezu v pôde športoviska. Štruktúra pôdy
športoviska, ktorá je vyobrazená na obr. 2, pozostáva z rovnakých vrstiev tak,
ako sa opísali už na obr. 1. Výstužné vlákna 2 existujú v na obr. 2 znázornenej
forme uskutočnenia nosnej vrstvy 1 neusporiadane a prebiehajúce v rôznych
smeroch. Tým, že výstužné vlákna tu prebiehajú neusporiadane a pozdĺž
priebehu vlákien sa meniacich priestorových smerov, dochádza k vzájomnému
zachytávaniu alebo prekladaniu výstužných vlákien 2. Presne toto zachytávanie
medzi jednotlivými výstužnými vláknami 2 sa stará o spevnenie nosnej vrstvy 1,
čo opäť vedie k zvýšenej pevnosti v šmyku nosnej vrstvy 1 a tým aj celej pôdy
športoviska. Ďalej stabilizujú neusporiadane cez seba prebiehajúce výstužné
vlákna 2 pásmo koreňov trávnika 3 a starajú sa tak tiež o zvýšenú odolnosť proti
opotrebeniu pôdy športoviska. Aj v na obr. 2 znázornenej forme uskutočnenia
môžu konce výstužných vlákien 2 vyčnievať z nosnej vrstvy 1 smerom nahor do
trávnika 3 alebo cez neho. To vedie opäť k zvýšenej odolnosti proti opotrebeniu
a lepšej hrateľnosti trávnika 3, ktorý sa tak tvorí ako stonky prírodného trávnika,
tak aj syntetickými výstužnými vláknami 2, čo sa často označuje ako hybridný
trávnik. Kvôli príjemnejšími vonkajšiemu vzhľadu môžu byť výstužné vlákna 2
zafarbené zelene, takže je možno sotva odlíšiť od vonkajšieho vzhľadu
prírodných stoniek trávy. Vkladanie výstužných vlákien v na obr. 2 znázornenej
forme uskutočnenia nosnej vrstvy prebieha výhodnejšie pred umiestnením
nosnej vrstvy 1. Výstužné vlákna 2 sa môžu už pred vytvorením pôdy športoviska
rovnomerne zmiešavať s inými materiálmi nosnej vrstvy 1. To šetrí čas pri
vytváraní pôdy športoviska na športovisku. Samozrejme je ale tiež možné
výstužné vlákna 2 nanášať počas nanášania nosnej vrstvy 1 na podklad 4 alebo

EP 3 130 704

37918/H

18

ich vmiešavať. Navyše sa môžu výstužné vlákna 2 umiestňovať do nosnej vrstvy
1 ešte po umiestnení trávnika 3.
[0049]

Navyše sa môžu na obr. 1 a na obr. 2 znázornené formy

uskutočnenia nosnej vrstvy vzájomne kombinovať, takže potom existujú v jednej
nosnej vrstve 1 ako neusporiadane, tak aj usporiadane umiestnené výstužné
vlákna 2.
[0050]

Na obr. 3 je vyobrazený trojrozmerný pohlaď v reze na tretiu formu

uskutočnenia nosnej vrstvy v pôde športoviska. Tiež v tejto na obr. 3 zobrazenej
forme uskutočnenia nosnej vrstvy 1 je štruktúra vrstiev identická s obr. 1 a obr.
2. Výstužné vlákna 2 sa nachádzajú v zobrazenej forme uskutočnenia v určitom
druhu tkaniny alebo siete. Znamená to, že vlákna sú určitým spôsobom
umiestnené pravidelne. V znázornenom prípade prebiehajú výstužné vlákna
v podstate vodorovne a buď voči sebe rovnobežne, alebo spolu zvierajú uhol 90°.
Toto usporiadanie výstužných vlákien sa stará o obzvlášť dobré spevnenie
nosnej vrstvy v smere výstužných vlákien 2. Pretože výstužné vlákna 2 v na obr.
3 znázornenej forme uskutočnenia prebiehajú len v dvoch vodorovných smeroch,
ktoré sú voči sebe pootočené o 90°, je pevnosť nosnej vrstvy 1 v týchto smeroch
obzvlášť vysoká, ale v ostatných smeroch oproti tomu nižšia. Preto môže byť do
nosnej vrstvy 1 umiestnené viacero tkanín alebo sietí z výstužných vlákien 2,
ktoré sú vzájomne ohľadne smeru vlákien pootočené. Tým sa nosná vrstva 1
spevňuje aj v ďalších smeroch. Vkladanie siete alebo tkaniny z výstužných
vlákien 2 môže pritom prebiehať obzvlášť výhodne počas vkladania nosnej vrstvy
1 na podklad 4. Je tiež možné súbežne s na obr. 3 znázornenou sieťou alebo
tkaninou z výstužných vlákien 2 navrhnúť ďalšie takéto siete alebo tkaniny, u
ktorých môže byť jedna vrstva navrhnutá na rozhranie medzi nosnou vrstvou 1 a
trávnikom 3. Prostredníctvom siete alebo tkaniny z výstužných vlákien 2 priamo
na rozhranie s trávnikom 3 sa dosiahne spevnenie pásma koreňov trávnika 3, čo
opäť zvyšuje odolnosť pôdy športoviska proti opotrebeniu. Tiež na obr. 3
znázornená forma uskutočnenia nosnej vrstvy 1 sa môže použiť v kombinácii
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s jednou alebo oboma formami uskutočnenia, ktoré sú znázornené na obr. 1 a
obr. 2.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Nosná vrstva pre trávnik, ktorá vykazuje výstužné vlákna (2) z plastu,
pričom tieto výstužné vlákna (2) nie sú za podmienok prostredia pri
používaní ako nosná vrstva v pôde v podstate biologicky odbúrateľné,
vyznačujúca sa tým, že výstužné vlákna (2) vnútri nosnej vrstvy (1)
existujú v rôznych smeroch neusporiadane rozložené a prinajmenšom
čiastočne existuje medzi jednotlivými výstužnými vláknami (2) preloženie,
pričom podiel výstužných vlákien (2) u nosnej vrstvy činí medzi 0,1 a 4
hmotn. % a tieto výstužné vlákna (2) majú prah aktivácie, nad ktorým sú
výstužné vlákna (2) v podstate úplne biologicky odbúrateľné, pričom prah
aktivácie je teplota, ktorá je vyššia ako 50 °C.

2.

Nosná vrstva podľa patentového nároku 1, vyznačujúca sa tým, že
výstužné vlákna (2) pri použití ako nosná vrstva v pôde sú okrem iného
stabilné proti ultrafialovému žiareniu alebo vode.

3.

Nosná vrstva podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že výstužné vlákna (2) pozostávajú z materiálu zo
skupiny polylaktidov (PLA) alebo zo skupiny polyhydroxylalkanoátov,
obzvlášť z kyseliny polyhydroxymaslovej (PHB) alebo zo skupiny
polyvinylalkoholov (PVA).

4.

Nosná vrstva podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že nosná vrstva okrem výstužných vlákien (2)
obsahuje tiež kremenný piesok a/alebo prírodný piesok a/alebo lávu
a/alebo ornicu a/alebo rašelinu a/alebo prírodný korok.

5.

Nosná vrstva podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že hrúbka nosnej vrstvy sa nachádza medzi 30 mm
a 300 mm, obzvlášť medzi 60 mm a 200 mm.
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6.

Nosná vrstva podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že dĺžka výstužných vlákien (2) je medzi 15 mm a
700 mm, obzvlášť medzi 30 mm a 500 mm.

7.

Nosná vrstva podľa niektorého z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že hrúbka výstužných vlákien (2) je medzi 0,05 mm
a 2 mm, obzvlášť medzi 0,1 a 1 mm.

8.

Spôsob úpravy nosnej vrstvy podľa niektorého z predchádzajúcich
patentových nárokov, zahŕňajúci kroky procesu
-

znesenie nosnej vrstvy (1) z podkladu (4),

-

aktivácia výstužných vlákien (2), obzvlášť kompostovaním nosnej
vrstvy (1),

pričom aktivácia, obzvlášť kompostovanie prebieha pri teplotách vyšších
ako 50°C.
9.

Spôsob podľa patentového nároku 8, vyznačujúci sa tým, že po
aktivácii/kompostovaní sa nosná vrstva (1) používa ako biomasa/zemina,
obzvlášť pre vytváranie nosnej vrstvy (1) podľa niektorého z patentových
nárokov 1 až 7.
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Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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V OPISE UVEDENÉ DOKUMENTY
Tento zoznam dokumentov, uvádzaný prihlasovateľom, bol spísaný výlučne pre
informáciu čitateľa a nie je súčasťou dokumentu európskeho patentu. Tento
zoznam bol zostavovaný s veľkou starostlivosťou; EPÚ ale odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechania.
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