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Ten Cate Nicolon (Olandija)



Didţiausias pasaulyje industrinių geotekstilės audinių gamintojas
Veikla ir padaliniai apima visus ţemynus.
Geokonteineriai (Geotube) yra įmonės prekinis ţenklas.
Geokonteinerių (Geotube) technologija naudojama eilėje jūros ir hidraulinės
inţinerijos struktūrų. Geotube geosulaikymo technologija labai lengvai įdiegiama,
produktai labai patvarūs, labai didelio efektyvumo.
Plačiai pasaulyje (daugiau kaip 50 šalių) naudojama dumblo nuvandeninimo
technologija.
Nuo 1991m. įvykdyta virš 2000 dumblo nuvandeninimo projektų.
Sertifikuota ISO 9001-2000 kokybės sistema..
Geokonteineriai (Geotube) naudojami kaip bangolauţiai, kranto apsauginei juostai
sukurti, dirbtinėms saloms sukurti, uţteršto dumblo iškasamo iš jūros, eţerų, upių,
tvenkinių dugno nuvandeninimui bei saugojimui.
Atsparūs UV spinduliams, biologiniam suįrimui, gamtoje egzistuojančioms
natūralioms rūgštims bei šarmams.
Geokonteinerio (Ten Cate Nicolon patentuota technologija medţiagai ir
sujungimams) konstrukcija yra labai tvirta, aukštas saugumo faktorius, saugus
uţpildymas dumblu
Tinka labai didelės apimties dumblo šalinimo darbams.
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Geokonteinerių technologijos privalumai lyginant su kitomis
nuvandeninimo sistemomis:





















Geokonteineris yra pagamintas išdidelio stiprumo suaustos geotekstilės .
Didelis pralaidumas leidţia greitą vandens pratekėjimą ir greitą dalelių
konsolidaciją
Geokonteineris yra pagamintas naudojant sutvirtinimo techniką, kuri yra
atspari slėgiui susidarančiam uţpildymo metu.
Skirta didelės apimties darbams.
Palyginti nedidelės investicijos
Elektros energijos sąnaudos minimalios (tik reagentų
paruošimui/dozavimui).
Jokių statybos darbų.
Greitas įdiegimas
Lengva prieţiūra dirbant.
Didelio pajėgumo, greitas nuvandeninimo procesas.
Pašalinimo efektyvumas apie 99% - gerokai daugiau uţ visas įprastas
sistemas.
Nusausina iki 50-60% sausos medţiagos.
Sulaiko pavojingus teršalus (Kaip sunkieji metalai)
Nepraleidžia kvapų.
Daugeliu atvejų nusifiltravęs vanduo atitinka laukų laistymui skirto
vandens kokybę.
Uţima nedaug vietos lyginant su nuvandeninimo aikštelėmis
Saugus dumblo saugojimas, pigesnis transportavimas.
Vizualiai dumblo nesimato.
Ilgas saugus dumblo saugojimas aikštelėje geokonteineryje (maţiausiai
10 metų).
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Projekto tikslas:





















Įmonė N naudoja apytakinio vandens sistemą. Teršalai nusėsdinami
sodintuvuose.
Įmonės N naudojama sodintuvų sistema yra neefektyvi, kadangi sėdimas vyksta
lėtai ir eigoje vanduo stipriai uţteršiamas organika.
Organika uţterštas vanduo turi didelį ChDs ir nepasiduoda net valymui didelėmis
reagentų dozėmis.
Įmonė turi mokėti didelius mokesčius uţ išleidţiamą uţterštą vandenį.
Sezono pabaigoje reikia iškasti ir deponuoti didelį kiekį dumblo
Egzistuoja kvapų problema
UAB EKOTAKAS siūlomas šių problemų sprendimo būdas:
Sezono eigoje naudoti olandų firmos TEN CATE NICOLON geotekstilės
konteinerius (kartu su specialiai parinktais chemikalais).
Šie konteineriai – tai valymo sistema “in line“ (valymas proceso metu).
Valymo metu organika uţterštas vanduo chemikalų pagalba yra filtruojamas
geokonteinerių pagalba.
Teršalai lieka viduje dumblo pavidale, o apvalytas vanduo grąţinamas į darbo
procesą.
Toks išvalytas vanduo maţiau putoja
Kvapai uţrakinami geokonteinerio viduje
Organika uţrakinama geokonetinerio viduje
Sezono metu vandenys minimaliai uţteršiami organika
Sodintuvai nekaupia dumblo. Jo nebereikia iškasti. Dumblas lieka
geokonteinerio viduje, gali nusausėti iki 60 proc. T.y. geokonteineris veikia ir
kaip sausinimo įrenginys.
Minimalūs mokesčiai uţ išleidţiamą vandenį sezono pabaigoje.
Ch DS didėja minimaliai arba arba išlieka stabilus. Kiti teršalai taip pat valomi
toje pat sistemoje.
Sistemai nereikia kapitalinių įdejimų .
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Naudojamos priemonės tikslui
pasiekti:
 Uţteršto vandens siurbliai
 Didelio atsparumo geotekstilės

konteineriai dumblo nuvandeninimui bei
sandėliavimui.
 Specialiai paruošta vieta vandens valymo,
dumblo sausinimo, filtrato surinkimo bei
tolesnio dumblo saugojimo procesui.
 Specialūs saugūs aplinkai dumblo
kondicionavimo bei teršalų surišimo
reagentai.
 Reagentų paruošimo/dozavimo sistema.
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Geokonteinerių išdėstymo pavyzdţiai


Galima išdėstymo schema siekiant maksimaliai išnaudoti esamą paviršiaus
plotą:
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Laukiami rezultatai:
 Dumblo nusausinimas iki 60% sausų

medţiagų.
 Iki 99% teršalų surinkimas maišuose.
 Filtrato išvalymo lygis atitinkantis
pakartotinio panaudojimo
reikalavimus.

PROJEKTAS: UŢTERŠTO VANDENS VALYMAS BEI DUMBLO SAUSINIMAS
NAUDOJANT GEOKONTEINERIUS BEI CHEMINIUS REAGENTUS

Proceso eiga:
Veikiant reagentams įvyksta greita reakcija, kurios pasėkoje
atsiskiria vanduo bei dumblo sausa medţiaga (organika, teršalai).
Ši bendra masė patenka į geomaišą filtracijai bei
nuvandeninimui.
Visas dumblo sausinimo/filtracijos procesas vyksta specialiai
paruoštoje vietoje.
Geomaišas dėl savo specialios struktūros bei naudojamų reagentų
neleidţia pasišalinti dumblo sausai medţiagai bei jame esantiems
teršalams.
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Proceso esmė: atsiskyręs išvalytas filtratas išbėga pro specialias
geomaišo poras, surenkamas filtracijos aikštelėje ir yra
išleidţiamas arba į atvirus vandens telkinius.
Pav. rodo tris nuvandeninimo geokonteineriu fazes: uţpildymą,
filtraciją bei nusausintą fazę.
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 Nusausintas dumblas maišuose gali būti saugojamas neribotą

laiką. Teršalai jame yra „uţrakinti“ ir negali patekti į aplinką.
Maišas nepraleidţia drėgmės į vidų, tačiau leidţia jai
išgaruoti, todėl „nuvandeninimo“ procesas vyksta ir toliau.
 Ilgiau saugant (apie 3 mėn.) dumblo sausos medţiagos kiekis
gali pasiekti 60%, o bendras tūris sumaţėja nuo pradinio
iškasamo tūrio 5-6 kartus bei atatinkamai sumaţėja ir išlaidos
transportavimui į utilizavimo vietas.
 Nusausintas dumblas po tam tikro saugojimo gali būti

iškasamas ekskavatoriumi į savivarčius ir veţamas
utilizavimui.

