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TenCate Geotube® sistemos vandentakiams ir užtvankoms

„TENCATE GEOTUBE®“ SISTEMOS VANDENTAKIAMS IR UŽTVANKOMS

„TenCate Geotube®“ izoliavimo sistemos pakeičia akmenis, apsaugant nuo erozijos vandentakius ir užtvankas. Gaminant „Geotube®“ izoliavimo sistemas, „TenCate“
galima rinktis iš įvairių audinių ir sudėčių. Šie audiniai yra tvirti, patvarūs, atsparūs trinčiai, UV poveikiui ir kt. Jie tinka pačioms sudėtingiausioms vietoms.
„TenCate Geotube® Geobag“ sistemoms, smėliu užpildomų matricų sistemoms ir dambų/pylimo sistemoms naudojamas didelio kibumo austinis polipropilenas.
Specialus pluoštas ir siūlai gali būti įaudžiami į audinį, kad užtikrintų papildomų savybių. Pavyzdžiui, „TenCate Geotube®“ smėliu užpildomų matricų sistemų viršutiniam
sluoksniui naudojama speciali „mulčiumi pripildyta“ medžiaga, kuri pagreitina augalų augimą. „TenCate Geotube®“ dambų/pylimo sistemas taip pat galima gaminti
naudojant stambaus pluošto substratą, kuris padidina atsparumą smėlio sukeliamai trinčiai, nuolaužų poveikiui ir kt.
„TenCate Geotube®“ betono matricų/čiužinių sistemos ir užuolaidinės sistemos gaminamos naudojant specialų akytą ir tvirtą austinį poliesterį, užtikrinantį puikias
uždengimo savybes. Jei reikia apsaugoti vandentakius ir užtvankas, idealiausias pasirinkimas yra „TenCate Geotube®“ sistemos.
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„TENCATE GEOTUBE® GEOBAG“

Greitai ir lengvai įrengiami nuo erozijos saugantys sprendimai

„TenCate Geotube® Geobag“ įrenginiai gaminami iš specialaus audinio, susiūto
tvirtomis siūlėmis, taip suformuojant maišo ar pagalvės formos talpyklas. Smėliu
ar kitu gruntu pripildyti maišai naudojami apsaugai nuo erozijos. Jie sukurti
taip, kad montuojant ir naudojant išliktų tvirti,patvarūs ir sandarūs. Galima
rinktis įvairių dydžių ir formų maišus, todėl juos lengva pritaikyti bet kurioje
vietoje. „TenCate Geotube® Geobag“ įrenginiai pripildomi įrengimo vietoje,
užsandarinami ir padedami, naudojant standartinę statybinę įrangą.
Juos lengva naudoti ir greitai išdėstyti. Į reikiamą vietą jie arba įkeliami arba
įleidžiami į vandenį. „TenCate Geotube® Geobag“ sistemos yra labai universalios;
jos naudojamos įrengiant sutvirtinimus ir kitas hidraulines konstrukcijas,
įskaitant išplautų angų užpildymus ir pylimų užsandarinimą.

Projektas
Vieta

„Geobag“ pakėlimas ir padėjimas.

„TenCate Geotube® Geobag“ sistemos naudotos atliekant Taguibo upės
kanalo atnaujinimo darbus. Šie darbai buvo Agusano upės plėtros projekto
(Mindanao saloje) potvynio kontrolės projektų dalis. Šiame regione tinkamų
akmenų paieškos buvo nesėkmingos. Dėl to, vietoje akmenų, kanalo
atnaujinimui reikalingų blokų suformavimui naudotos „TenCate Geotube®
Geobag“ sistemos. Iš viso panaudota daugiau kaip 2 400 „Geotube® Geobag“
maišų, kurių matmenys siekė 1,4 ir 2,4 m. Statybų darbai prasidėjo 2009 m.
gegužę ir buvo užbaigti 2009 m. spalį.

„Geobag“ išdėstymas išmetant į vandenį.

PAVYZDYS
: Taguibo upės kanalo atnaujinimas
: Filipinai
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„TENCATE GEOTUBE®“ SMĖLIU PILDOMI ČIUŽINIAI/MATRICOS
Sutvirtinimai su apželdintu paviršiumi

„TenCate Geotube®“ smėliu pildomi čiužiniai/matricos su ilgalaikiu vegetacijos
paviršiumi idealiai tinka tada, kai upės pakrantes, vandentakių atkarpas ir
sutvirtinimų šlaitus reikia apsaugoti nuo erozijos. Tai ekonomiškas, lengvai
įgyvendinamas ir paprastai įrengiamas sprendimas. Smėliu užpildomi čiužiniai/
matricos gaminami iš specialaus substrato, integruojamo į viršutinį sluoksnį, kad
pagreitintų augmenijos augimą ir apsaugotų nuo UV poveikio.
Smėliu pildomi čiužiniai/matricos pristatomi ritiniais, kuriuos nesunku nugabenti
į projekto vietą. Lygiagrečiai, dalimis išdėstomi čiužiniai/matricos. Hidrauliniu
būdu pro viršuje esančias angas pripildomi smėliu. Smėlis pilamas nedideliais
piltuvais ir nuplaunamas matricos vidun iš vandentakio ar užtvankos siurbiamu
vandeniu. Greta esantys, smėliu užpildyti čiužiniai/matricos, sujungiami siūle.
Šlaito viršuje čiužiniai/matricos pritvirtinami (inkaruojami).

PAVYZDYS
Projektas
Vieta

: Pedu ežero kranto linijos sutvirtinimas
: Kedahas, Malaizija

Pedu ežeras yra didžiulis, žmonių suformuotas ežeras Kedahe, netoli sienos
su Tailandu. Ežeras suformuotas įrengus Pedu pylimą. Vanduo į jį teka iš
Pedu upės. Vandens prisipildė tiek, kad buvusios kalvos tapo nedidelėmis
salelėmis. 75 kvadratinių kilometrų plotą užimantis ir pagal sezoną vandens
lygį keičiantis ežeras yra vienas didžiausių Kedaho ežerų. Prie ežero ir netoli
jo išplėtotas ekoturizmas. Palei krantą įrengti nameliai. „TenCate Geotube®“
smėliu užpildyti čiužiniai/matricos buvo naudojami šių statinių sutvirtinimui
ir apsaugai.
„TenCate Geotube®“ smėliu pildomas
čiužinys klojamas ant paruošto šlaito.
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TenCate Geotube® čiužiniai/matricos
pildomi smėliu hidrauliniu būdu.

„TENCATE GEOTUBE®“ BETONO ČIUŽINIAI
Sutvirtinimai kietu ir patvariu paviršiumi

„TenCate Geotube®“ betono čiužiniai/matricos gaminami naudojant dvigubą
specialų audinį, išdėstomą taip, kad būtų galima supilti cemento skiedinį ir taip
suformuoti įvairių formų ir skirtingoms vietoms pritaikomus čiužinius/matricas.
Gaunamas itin tvirtas čiužinys/matrica arba lankstus sujungiamas blokų tinklas.
Tokį čiužinį/matricą galima naudoti kaip sutvirtinimą. Juo galima pakeisti
betonines perdangas ir blokus arba akmeninę apsaugos dangą.
Alternatyviai, hibridinė sistema su betono sekcijiniais intarpais, kurie užpildyti
dirva ir augalais gali duoti patrauklesnę išvaizdą. „TenCate Geotube®“ betono
čiužinių/matricos sistemos yra ekonomiškas ir lengvai įrengiamas sprendimas. Jis
idealiai tinka prastai pasiekiamoms vietoms ir ten, kur sunku pristatyti jau išlieto
betono blokus ar apsaugines dangas.

Įprastas „TenCate Geotube®“ betono čiužinių/matricų vaizdas

PAVYZDYS
Projektas
Vieta

: KLIA 2 drenažo kanalai
: Sepangas, Malaizija

Kvala Lumpūro tarptautinio oro uosto 2 (KLIA 2) projektas yra KLIA projekto
tęsinys. Numatyta, kad KLIA 2 bus didžiausias specialiai įrengtas terminalas
pigių skrydžių oro bendrovių lėktuvams. Jis bus įrengtas dviejų kilometrų
atstumu nuo pagrindinio KLIA terminalo. Numatyta, kad KLIA 2 galės
aptarnauti iki 30 milijonų keleivių per metus, o atlikus atnaujinimo darbus,
galėtų aptarnauti 45 milijonus keleivių per metus. KLIA 2 projektas apima
integruoto komplekso statybas bei infrastruktūros darbus (žemės darbus,
kelių įrengimo darbus, drenažo sistemų įrengimo darbus ir kt.). Projekto metu
tiesiant drenažo kanalus ir įrengiant užtvenkimus, buvo naudotos
„TenCate Geotube®“ betono čiužinių/matricų sistemos.

Geosystems for marine applications

|

5

„TENCATE GEOTUBE®“ PYLIMO/DAMBŲ SISTEMOS

„TenCate Geotube®“ pylimo sistemos gaminamos iš modulinio polipropileno
audinio, susiūto tvirtomis siūlėmis, taip suformuojant dideles vamzdžio formos
talpyklas, išliekančias stabiliomis pripildant ir naudojant. Šiuose įrenginiuose
yra specialiai sukurtos ir išdėstytos pripildymo angos, todėl smėlis hidrauliniu
būdu pilamas tolygiai ir tuo pat metu vanduo yra šalinamas pro pralaidų paviršinį
sluoksnį. Rezultatas – kompaktiška smėlio pripildyta konstrukcija.
Įrengiant pylimus vandentakiuose ir užtvankose, „TenCate Geotube®“ pylimo
sistemose panaudojamas vietoje esantis smėlis. Naudojant pylimo sistemas
sumažėja akmenų poreikis arba jų iš viso nebereikia. „TenCate Geotube®“ pylimo
sistemos idealiai tinka naudoti įrengiant upių pylimus, vandens nukreipimo
pylimus, krantų atstatymo pylimus. Jos yra ekonomiškesnės ir duoda mažiau
anglies dioksido emisijų nei akmeniniai pylimai.

„TenCate Geotube®“ pylimo sistemos
pelkių įrengimui.
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„TenCate Geotube®“ pylimo sistemos
ežerų krantų atstatymui.

PAVYZDYS
Projektas
Vieta

: Ilsan didysis tiltas
: Seulas, Korėja

Tiltas virš Han upės buvo nutiestas dėl patogesnio susisiekimo tarp Gimpo ir
Kojango. Dėl tilto gerokai sutrumpėja keliavimo tarp šių dviejų miestų trukmė.
Tiltas taip pat sumažina keliavimo atstumą išKojango į Inčono oro uostą.
„TenCate Geotube®“ pylimo/dambų sistemos buvo panaudotos įrengiant
laikiną salą upės viduryje, kad būtų galima vykdyti tilto statybos darbus.
Projekto metu panaudota šimtas 30–75 metrų ilgio „Geotube®“ maišų. Tai
iš viso sudaro 4 540 metrų „Geotube®“ maišų. Į „Geotube®“ smėlio pripilta
iškasus iš upės vagos. Baigus tilto statybas „Geotube®“ maišai buvo atidaryti ir
visas smėlis subėgo atgal į upės vagą. Audiniai buvo surinkti ir išvežti.

„GEOTUBE®“ NUOSĖDAS SULAIKANČIOS UŽUOLAIDINĖS SISTEMOS
Drumstumo kontrolė ir nuosėdų taršos prevencija

„TenCate Geotube®“ nuosėdas sulaikančios užuolaidos – tai plūdurų,
užuolaidinių tinklų ir dugno pasvarų, sistema. „TenCate Geotube®“ nuosėdas
sulaikančių užuolaidų tikslas – sulaikyti drumstą vandenį darbo vietoje ir neleisti
nuosėdomis užteršti aplinkinių zonų. Naudoti „TenCate Geotube®“ nuosėdas
sulaikančias užuolaidas dažnai nurodo aplinkosaugos reikalavimai, susiję su
vandens taršos kontrole upės pakrantėse ir kranto linijose bei vandentakiuose ir
užtvenkimuose atliekant statybos, kasimo, siurbimo darbus.
Užuolaidų skydai yra pagaminti iš specialios tvirtai suaustos poliesterio
geotekstilės, kuri pasižymi puikiu pralaidumu vandeniui ir nuosėdų bei kitų
medžiagų sulaikymu. Vertikaliai pakabinamos, nuosėdas sulaikančios užuolaidos,
stabilizuojamos plūduriavimo ir inkaravimo sistema. Kartu su visais reikiamais
priedais pristatomas užuolaidas lengva naudoti. „TenCate Geotube®“ nuosėdas
sulaikančios užuolaidinės sistemos yra gaminamos pagal kiekvieno projekto
reikalavimus.

PAVYZDYS
Projektas
Vieta

: prieplaukos užtvankos projektas
: Singapūras

Projektu siekiama, kad prieplaukos užtvanka tarnautų kaip potvynio barjeras,
naujas rezervuaras, padidinantis vandens kiekį ir gėlo vandens vieta mieste,
kuri būtų pagrindiniu pramogų centru. Užtvanką sudaro devyni hidrauliniais
plieno uždoriais valdomi segmentai, įrengti per 350 metrų pločio kanalą,
kad rezervuarą izoliuotų nuo jūros. Jei potvynis nedidelis, plieniniai uždoriai
atsidaro, kad vandens perteklius ištekėtų į jūrą, o jei potvynis didelis,
naudojami siurbliai. Statybų metu, o taip pat atliekant kasimo ir paplūdimio
atkūrimo darbus, drumstumas buvo kontroliuojamas naudojant
„Tencate Geotube®“ užuolaidines sistemas.

Pakibusias daleles sulaikančios
„TenCate Geotube®“ užuolaidos.
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TENCATE GEOSYNTHETICS NETHERLANDS B.V.
Hoge Dijkje 2
P.O. Box 9
7440 AA Nijverdal
The Netherlands
Tel.
Email:

+31 546 544811
geotube@tencate.com

PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ PRISTATYMĄ
Norėdami daugiau sužinoti apie geosistemos technologiją: www.geotube.com
arba www.ekotakas.lt. Telefonas Lietuvoje : +370 37 407039.
UAB Ekotakas
Savanorių pr. 435
LT-49280 Kaunas, Lietuva / Lithuania
Tel.
mob.
Tel. / faksas
E-mail:

+370 37 407039,
+370 685 68890,
+370 37 407038
darius@ekotakas.lt
vytis@ekotakas.lt

www.ekotakas.lt
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