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Opis
Tento vynález sa týka vodivej siete, najmä, ale bez obmedzenia len na vodivú sieť na použitie
v systéme na monitorovanie neporušenosti geomembrány.
Už skôr boli opísané rôzne spôsoby elektronickej detekcie a lokalizácie presakovania.
Niektoré z týchto spôsobov zahrnujú použitie geomembrány z plastu s veľkým ohmickým
odporom, ktorá je inštalovaná s elektrickými pólmi na obidvoch stranách membrány. Keď sa
v geomembráne objaví porucha, dôjde k elektrickému spojeniu, a to je detegované ako
pretekanie prúdu.
V zložitejšom systéme, aký je opísaný v EP0962754, ktorý sa často nazýva systémom s
pevnou alebo trvalou detekciou presakovania, je na geomembráne inštalovaná sieť alebo
mriežka bodových snímačov, aby sa umožnila presnejšia detekcia presakovania. Snímače
môžu byť napríklad rozmiestnené v takejto mriežke s rozostupmi približne 3 m x 3 m, pričom
tieto rozostupy môžu viesť k citlivosti približne 300 mm. Sú možné tiež iné rozostupy v tejto
mriežke, napríklad v intervaloch medzi 3 a 10 metrami. V tejto inštalácii sú snímače
umiestnené na jednej strane geomembrány, a dá sa tak detegovať presakovanie cez
geomembránu.
Ďalším zlepšením systému tohto typu je použitie dvoch vrstiev membrány so snímačmi a
vodivá geotextília je pritom umiestnená medzi dvoma vrstvami geomembrány a zdrojové
elektródy sú umiestnené vo vnútri týchto dvoch vrstiev geomembrány v zemi alebo sú v
zásype nad a pod týmito dvoma geomembránami. Použitie týchto dvoch membrán so
snímačmi a s vodivou textíliou medzi nimi umožňuje poskytnúť detekčný a lokalizačný
systém výstražného typu, pretože snímače sú izolované od prúdov v materiáli zadržiavanom
geomembránou, a tiež od bludných alebo okolitých prúdov v zemine, ktorá je vo vnútri
geomembrány. Keď teda dôjde k presakovaniu a vlhkosť presiakne do priestoru medzi dvoma
geomembránami, tak to umožní, aby elektrické prúdové signály pretekali s vlhkosťou do
zapuzdrenej vodivej textílie medzi dvoma vrstvami membrány, pričom bodové snímače môžu
detegovať zvýšenie prúdu, čo umožňuje vznik výstrahy, že panuje takýto stav, pokiaľ je
inštalovaný vhodný sledovací systém a je pripojený k bodovým snímačom. Takéto systémy
existujú ako pre sledovanie online, tak pre trvalé sledovanie membrány vhodným
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inštalovaným sledovacím zariadením, ktoré je inštalované na mieste trvalo a systémy off-line
tam, kde sú v danom mieste len inštalované konektory, ktoré vyžadujú zdroje prúdu
a zariadenia na testovanie, ktoré sa prinesie na dané miesto za účelom ručného otestovania
pomocou inštalovaných bodových snímačov.
V tomto systéme podľa predchádzajúceho stavu techniky je vodivá geotextília, ktorá je
umiestnená medzi membránami, všeobecne chúlostivá, a môže byť ťažké inštalovať ju bez
potrhania. Povaha vodivej geotextílie je ďalej taká, že jej vonkajšková inštalácia môže byť za
nepriaznivého počasia zložitá. Vodivá geotextília môže byť odfukovaná vetrom.
Vodivá geotextília je navyše často vybavovaná ako vrstva, majúca vodivú kovovú drôtenú
vrstvu, umiestnenú medzi dvoma nevodivými, ale poréznymi vrstvami, ktoré pôsobia tak, že
chránia a nesú kovovú drôtenú vrstvu. Aby sa počas inštalácie spojil jeden hárok vodivej
geotextílie so susedným hárkom vodivej geotextílie, musia sa na okraji hárku geotextílie od
sebe oddeliť tri vrstvy, aby sa tak obnažila kovová drôtená vrstva, a tá sa potom uvedie do
styku s obnaženou kovovou drôtenou vrstvou susedného hárku geotextílie. Tento proces je
zložitý a časovo náročný.
US 2006/010563 A1 opisuje geomembránu laminovanú spolu s elektricky vodivou
podvrstvou. US 2005/0170177 A1 opisuje vodivú gumu.
US 5 288 168 A opisuje hárok z plastu, ktorý má v sebe zabudované vodivé častice.
Úlohou predkladaného vynálezu je riešiť vyššie spomínané nevýhody. Podľa predkladaného
vynálezu sa poskytuje zariadenie a spôsob, ako to je opísané v priložených nárokoch. Ďalšie
znaky vynálezu budú zrejmé z priložených nárokov a opisu, ktorý nasleduje.
Podľa jednej podoby predkladaného vynálezu sa poskytuje vodivá sieť pre systém na
detegovanie presakovania vytvorený z jedinej vodivej vrstvy.
Materiál samotnej siete s výhodou poskytuje vodivosť mriežke a má vnútornú pevnosť, aby sa
zabránilo nutnosti mať nosné textílie, a tým sa je možné vyhnúť problémom pri inštalácii,
ktoré sú spojené s určitými poveternostnými podmienkami.
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Vodivá sieť obsahuje skupinu prvých členov a skupinu druhých členov, pričom prvý člen a
druhý člen tvoria mriežku. Táto mriežka je vytvorená prekrížením prvých členov a druhých
členov, ktoré sú držané pospolu. Tieto členy môžu byť držané pospolu pomocou zváraného
spoja. Tieto členy môžu byť tiež držané pospolu zväzovacími prostriedkami.
Vodivá sieť obsahuje plastové materiály, ako je polyetylén, ale bez obmedzenia len naň.
Vodivá sieť ďalej obsahuje uhlík, zamiešaný do plastového materiálu.
Podľa jednej podoby vynálezu sa poskytuje systém na detegovanie presakovania, ktorý
zahrnuje aspoň jednu geomembránu, aspoň jednu vodivú sieť, zdroj elektrického prúdu
a aspoň dve elektródy.
Podľa jednej podoby predkladaného vynálezu sa poskytuje geomembrána so zabudovanou
vodivou sieťou.
Podľa jednej podoby predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob tvarovania vodivej siete,
pričom spôsob obsahuje:
vytlačovanie skupiny prvých a druhých členov,
usporiadavanie prvých a druhých členov do mriežky a
spojovanie skupiny prvých a druhých členov za používanie skupiny upevňovacích
prostriedkov, pričom vodivá sieť je vytváraná z jedinej vodivej vrstvy a prvý člen a druhý
člen obsahujú plastový materiál a uhlík primiešaný do plastového materiálu, a vodivá sieť
je samonosná.
Spôsob môže ďalej obsahovať primiešavanie uhlíka do roztaveného plastového materiálu,
ktorý sa má vytlačovať. Vytlačovanie môže zahrnovať vytlačovanie skupiny prvých a
druhých členov z roztaveného plastového materiálu, zahrnujúceho uhlík.
Uhlík môže byť vo forme granúl alebo prášku.
Množstvo uhlíka sa môže meniť v závislosti na konkrétnom použití, pre ktoré má byť vodivá
sieť použitá.
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Upevňovací prostriedok môže zahrnovať zvar z vytlačovaného plastu.
Upevňovací prostriedok môže zahrnovať fúzny zvar z plastu.
Upevňovací prostriedok môže zahrnovať spojenie zipsom alebo iným mechanickým
upevňovacím prostriedkom.
Podľa jednej podoby predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob inštalovania skupiny
hárkov vodivej siete vedľa sebe, pričom spôsob zahrnuje:
pokladanie prvého hárku,
pokladanie druhého hárku vedľa prvého hárku a spojovanie prvého hárku a druhého
hárku za používania upevňovacích prostriedkov.
Upevňovacie prostriedky môžu zahrnovať zvar z vytlačovaného plastu.
Upevňovací prostriedok môže zahrnovať fúzny zvar plastu.
Upevňovacie prostriedky môžu zahrnovať spojenie zipsom alebo iným mechanickým
upevnením.
Podľa jednej podoby predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob inštalovania skupiny
hárkov geomembrány, pričom každá geomembrána obsahuje vopred pripojenú vodivú sieť,
pričom spôsob zahrnuje:
pokladanie prvého hárku geomembrány,
pokladanie druhého hárku geomembrány,
spojovanie prvého hárku a druhého hárku geomembrány a
spojovanie prvej a druhej vopred pripojenej vodivej siete, pričom prvá a druhá vopred
pripojená vodivá sieť sú obidve vytvorené podľa niektorého z krokov spôsobu, ktoré boli
opísané predtým.
Na spojovanie prvého hárku a druhého hárku geomembrány sa môže využívať zváračka s
vytlačovaným plastom.
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Spojovanie prvého hárku a druhého hárku geomembrány môže využívať dvojstopovú alebo
jednostopovú zváračku plastu fúziou alebo zváračku horúcim klinom.
Spojovanie prvej a druhej vopred pripojenej vodivej siete môže využívať zváračku
vytlačovaným plastom.
Spojovanie prvej a druhej vopred pripojenej vodivej siete môže využívať zváračku plastom
pomocou horúceho vzduchu alebo stlačovaním medzi dvoma ohriatymi doskami, aby sa
vytvoril fúzny zvar.
Spojovanie prvej a druhej vopred pripojenej vodivej siete môže využívať spojenie zipsom
alebo iným mechanickým upevňovacím prostriedkom.
Pre lepšie pochopenie vynálezu, a aby sa ukázalo, ako sa dajú uskutočniť jeho jednotlivé
uskutočnenia, sa teraz bude odkazovať formou príkladu na pripojené schematické výkresy, na
ktorých:
obrázok 1a je pohľad na priečny rez vodivou geotextíliou podľa predchádzajúceho stavu
techniky,
obrázok 1b je pôdorysný pohľad na kovovú drôtenú vrstvu vodivej geotextílie podľa
predchádzajúceho stavu techniky,
obrázok 1c je pohľad v priečnom reze na dve spojené vodivé geotextílie podľa
predchádzajúceho stavu techniky,
obrázok 2 pôdorysný pohľad na vodivú sieť podľa jedného príkladného uskutočnenia
vynálezu,
obrázok 3a je schematický priestorový pohľad na časť vodivej siete pri inštalácii podľa
jedného príkladného uskutočnenia vynálezu,
obrázok 3b je pohľad v priečnom reze na dve spojené vodivé siete podľa jedného
príkladného uskutočnenia vynálezu,
obrázok 4 je pohľad v priečnom reze na dve spojené vodivé siete a geomembrány podľa
jedného príkladného uskutočnenia vynálezu.
Obrázok 1a znázorňuje pohľad v priečnom reze na vodivú geotextíliu 1 podľa
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predchádzajúceho stavu techniky. Vodivá geotextília 1 je zložená z troch vrstiev: prvej
nevodivej vrstvy 11, kovovej drôtenej vrstvy 12 a druhej nevodivej vrstvy 13.
Prvá nevodivá vrstva 11 a druhá nevodivá vrstva 13 sú zhotovené z materiálu, ako je
polypropylén, a chce sa od nich, aby chránili kovovú drôtenú vrstvu 12 ako počas inštalovania,
tak aj pri používaní.
Kovová drôtená vrstva 12 je podrobne opísaná s odkazom na obrázok 1b, čo je pôdorysný
pohľad na kovovú drôtenú vrstvu 12. Kovová drôtená vrstva 12 je tenkou vrstvou, ktorá
zahrnuje skupinu veľmi tenkých kovových drôtov 121, ktoré sú votkané do plastovej
podpery 122.
Plastová podpera 122 obsahuje skupinu prvých plastových členov 122a, usporiadaných
rovnobežne a skupinu druhých plastových členov 122b. Druhé plastové členy 122b sú
preložené medzi prvými plastovými členmi 122a, aby sa vytvorila mriežka. Rozostup mriežky
môžu byť približne 3 mm x 5 mm.
Plastové podpery 122 môžu byť vytvorené z polyetylénu.
Kovové drôty 121 poskytujú požadovanú vodivosť na detekciu presakovania a sú usporiadané
do mriežky približne 40 mm x 40 mm. Kovové drôtiky majú hrúbku menšiu než 1 mm a sú
pripevnené k plastovej podpere 122 tým, že ju pretkávajú. To, že sú kovové drôtiky 121
veľmi tenké, znamená, že sa chce, aby plastové podpery 122 a prvá nevodivá vrstva 11 a
druhá nevodivá vrstva 13 chránili zraniteľné kovové drôtiky 121.
Vodivá geotextília 1 môže byť na používanie vyrobená z hárkov, ktoré sa pri inštalácii kladú
vedľa sebe a musia byť potom pospájané, aby sa umožnila plná, neprerušovaná elektrická
vodivosť medzi hárky, ktorá je nutná na účely určitých elektrických metodológií zisťovania
presakovania. Aby sa umožnila táto vodivosť, musia byť kovové drôtiky 121 hárkov uvedené
do vzájomného styku a držané v spojenom stave.
Obrázok 1c znázorňuje spôsob spojovania jedného hárku 1a vodivej geotextílie s druhým
hárkom 1b vodivej geotextílie. Spojenie medzi dvoma kovovými drôtikmi vrstvami 12a a 12b

7

–a obzvlášť medzi kovovými drôtikmi 121 na nich umiestnenými – vyžaduje, aby boli prvá a
druhá nevodivá vrstva každého hárku 11a,b a 12a,b oddelené od svojich príslušných
kovových drôtených vrstiev 12a,b. Prvá a druhá nevodivá vrstva 11a,b a 12a,b sú usporiadané
tak, aby boli preložené tak, aby uľahčovali spojenie medzi kovovými drôtenými vrstvami
12a,b. Spojenie medzi kovovými drôtenými vrstvami 12a,b môžu byť vytvorené zváraním
drôtikov z príslušných kovových drôtených vrstiev 12a,b. Keď sa pokryje veľká plocha
vodivou geotextíliou 1, tak je taký spôsob spojovania ako časovo náročný, tak tiež zložitý.
Obrázok 2 znázorňuje vodivú sieť 2 podľa príkladného uskutočnenia vynálezu.
Vodivá sieť 2 je sieťou, ktorá zahrnuje prvé členy 21 a druhé členy 22, s takými rozostupmi,
aby sa vytvorila mriežka. Táto vodivá sieť 2 je vybavená ako jediná vodivá vrstva, majúca
požadovanú pevnosť na to, aby bola samonosná bez potreby nejakej plastovej podpery 122
alebo nevodivej vrstvy 11 alebo 13.
Vodivá sieť 2 môže zahrnovať polyetylén, aj keď sa bude chápať, že sa dajú využiť tiež iné
plasty. Vodivá sieť 2 tiež obsahuje uhlík, aby sa poskytli vodivé vlastnosti.
V príkladnom uskutočnení predkladaného vynálezu sa uvádza spôsob tvarovania vodivej siete
2 vytlačovaním. Obzvlášť prvé členy 21 a druhé členy 22 sú vytvorené vytlačovaním
polyetylénu.
Vytlačované prvé a druhé členy 21,22 sa usporiadajú do mriežky. Následne sa prvý člen a
druhý člen spojujú za používania skupiny upevňovacích prostriedkov 23.
Dá sa využiť každý vhodný upevňovací prostriedok. Napríklad, vytlačovaný zvar, fúzny zvar,
jednoduché zväzovanie, ako u rybárskej siete, alebo spojenie zipsom.
Pred alebo počas vytlačovania sa do roztaveného polyetylénu miešajú granule alebo prášky z
uhlíka, aby sa poskytol prvý člen a druhý člen, ktoré obsahujú sieť s vodivými vlastnosťami.
Pomer uhlíka k polyetylénu sa môže meniť tak, aby sa menila úroveň vodivosti siete, aby sa
dosahovala najvhodnejšia úroveň vodivosti pre daný spôsob detegovania presakovania.

8

Napríklad, aplikácia, ako je detekcia presakovania u dvojvrstvového systému výstrahy, môže
vyžadovať menej elektricky vodivú sieť, ktorá teda môže byť vyrábaná lacnejšie. Naproti
tomu aplikácia, ako je detekcia presakovania s jednou vrstvou, ktorá používa iskrový alebo
oblúkový spôsob testovania, môže vyžadovať vysoko elektricky vodivú sieť.
Obrázok 3a znázorňuje čiastočne inštalovanú vodivú sieť 2 počas jej inštalovania. Skupina
hárkov vodivej siete 2a-c je už položená na zemi 4. Hárky 2a-c sú položené vedľa seba,
rozumie sa však, že sa tieto archy môžu pokladať v rôznych alternatívnych usporiadaniach.
Hárky 2a-c sú spojené v skupine spojovacích bodov 3, aby sa zabezpečila elektrická vodivosť
medzi hárkami 2a-c.
Obrázok 3b znázorňuje pohľad v priečnom reze na dva spojené hárky 2a a 2b. Pretože sú
hárky 2a-c položené v jednej vrstve, nie je potreba prekladať viac vrstiev a na to, aby sa
zabezpečovala vodivosť medzi hárkami 2a a 2b, sa požaduje len malá prekrývajúca sa oblasť
31.
Spojenie v spojovacom bode 3 môže byť vytvorené skupinou upevňovacích prostriedkov, ako
je spojenie zipsom (nie je to znázornené). Alternatívne môže byť spojenie v spojovacom bode
3 vykonávané vytlačovaním (extrúziou) alebo fúziou dvoch hárkov 2a,b dohromady.
Podľa jedného príkladného uskutočnenia vynálezu môže byť vodivá sieť 2a, ktorá je
dodávaná vopred, pripojená k geomembráne 2a-1.
Obrázok 4 znázorňuje pohľad v priečnom reze na dva spojené hárky 2a a 2b, pričom každý
hárok je vopred pripojený ku geomembráne 2a-1 a 2b-1. Pretože sú ako geomembrány 2a1,2b-1, tak vodivá sieť 2a,b vytvorené z plastového materiálu, tak sa dá na spojovanie
geomembrán v spojovacom bode 32 geomembrány a na pripojovanie vodivej siete v
spojovacom bode 3 využiť jediný zvárací nástroj na zváranie vytlačovaním. Lacnejšou
alternatívou je používať fúzne zváranie, pričom hárky sú spolu zvárané in situ potom, čo boli
umiestnené do svojej polohy. Vodivá sieť môže s výhodou znižovať dobu a úsilie požadované
na inštalovanie vodivej vrstvy požadovanej pre elektronický systém na detegovanie
presakovania. Jediná vrstva siete poskytuje pevnosť a vodivosť, takže sa nevyžadujú vrstvy
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navyše na podporu alebo ochranu citlivého vodivého prvku. Jednovrstvová povaha siete môže
zjednodušovať proces inštalácie, a tým znižovať náklady a zvyšovať presnosť združeného
systému.
Povaha vytlačovaného materiálu ďalej s výhodou umožňuje počas výroby meniť úroveň
vodivosti menením množstva uhlíka. Tam, kde to je možné, sa teda dajú využiť lacnejšie,
menej vodivé materiály.
Plastová konštrukcia vodivej siete navyše umožňuje používať zváranie vytlačovaním na
zjednodušenie spojovania hárkov siete. Zváranie vytlačovaním ďalej môže tiež byť použité na
spojovanie geomembrán združených s elektronickým systémom na detegovanie presakovania,
čím sa znižuje počet špeciálnych nástrojov požadovaných na inštaláciu. Ďalšou výhodou je to,
že sieť a geomembrána (geomembrány) môže byť zhotovená z toho istého materiálu, ako je
PE alebo HDPE.
Kompaktná sieť podľa vynálezu navyše poskytuje jasnejšie výsledky detegovania, než
kovové drôtiky s väčšou vzdialenosťou od sebe, čo s výhodou zlepšuje výkonnosť
detegovania.
Vynález sa neobmedzuje len na detaily podľa predchádzajúceho uskutočnenia. Vynález je
definovaný pripojenými patentovými nárokmi.
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Patentové nároky
1.

Vodivá sieť (2) pre systém na detegovania presakovania vytvorená z jedinej vodivej
vrstvy zahrnujúcej skupinu prvých členov (21) a skupinu druhých členov (22),
vyznačujúca sa tým, že prvý a druhý člen (21, 22) obsahujú plastový materiál a uhlík
primiešaný do plastového materiálu, a prvé členy (21) sa krížia s druhými členmi (22) v
usporiadaní do mriežky,
pričom vodivá sieť (2) ďalej obsahuje skupinu upevňovacích prostriedkov (23) na
držanie prvých a druhých členov (21, 22) pospolu a
pričom vodivá sieť (2) je samonosná.

2.

Vodivá sieť (2) podľa nároku 1, pričom križujúce sa prvé a druhé členy (21, 22) sú
držané pospolu zváraným spojom.

3.

Systém na detegovanie presakovania zahrnujúci najmenej jednu geomembránu (2a-1),
najmenej jednu vodivú sieť (2) podľa nároku 1 alebo nároku 2, zdroj elektrického prúdu
a najmenej dve elektródy.

4.

Geomembrána (2a-1) so zabudovanou vodivou sieťou (2) podľa nároku 1 alebo nároku
2.

5.

Spôsob tvarovania vodivej siete (2), pričom spôsob zahrnuje:
vytlačovanie skupiny prvých a druhých členov (21, 22),
usporiadavanie prvých a druhých členov (21, 22) do mriežky a
spojovanie skupiny prvých a druhých členov (21, 22) používajúce skupinu
upevňovacích prostriedkov (23),
pričom vodivá sieť (2) sa vytvára z jedinej vodivej vrstvy a prvý a druhý člen obsahujú
(21, 22) plastový materiál a uhlík primiešaný do plastového materiálu a vodivá sieť (2)
je samonosná.

6.

Spôsob podľa nároku 5 ďalej zahrnujúci primiešanie uhlíka do roztaveného plastového
materiálu a vytlačovanie skupiny prvých a druhých členov z roztaveného plastového
materiálu zahrnujúceho uhlík.
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7.

Spôsob podľa nároku 5 alebo 6, v ktorom sa množstvo uhlíka mení v závislosti na
konkrétnom použití zamýšľaného pre vodivú sieť (2).

8.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 5 až 7, v ktorom upevňovacie prostriedky (23)
zahrnujú zvar z vytlačovaného plastu, fúzny zvar plastu, spojenie zipsom alebo iný
mechanický upevňovač.

9.

Spôsob inštalovania skupiny archov geomembrány (2a-1, 2b-1), pričom každá
geomembrána obsahuje vopred pripojenú vodivú sieť (2a, 2b), pričom spôsob zahrnuje:
pokladanie prvého archu geomembrány (2a-1),
pokladanie druhého archu geomembrány (2b-1),
spojovanie prvého a druhého archu geomembrány (2a-1, 2b-1) a
spojovanie prvej a druhej vopred pripojenej vodivej siete (2a, 2b),
pričom prvá a druhá vopred pripojená vodivá sieť (2a, 2b) sú obidve vytvárané podľa
krokov spôsobu podľa niektorého z nárokov 5 až 8.

10.

Spôsob podľa nároku 9, v ktorom spojovanie prvých a druhých archov geomembrány
(2a-1, 2b-1) využíva zváračku na vytlačovanie plastu.

11.

Spôsob podľa nároku 9, v ktorom spojovanie prvých a druhých archov geomembrány
(2a-1, 2b-1) využíva dvojstopovú alebo jednostopovú zváračku plastu fúziou alebo
zváračku s horúcim klinom.

12.

Spôsob podľa nároku 9 alebo nároku 10, v ktorom spojovanie prvých a druhých vopred
pripojených vodivých sietí (2a, 2b) využíva zváračku na vytlačovanie plastu, horúcovzdušnú zváračku pomocou plastu alebo stlačovanie medzi dvoma ohriatými doskami
na vytvorenie fúzneho zvaru alebo spojenie zipsom alebo iným mechanickým
upevňovačom.
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