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N
o wo cze sna tech no lo gia

geo rur So il Ta in® słu ży do od -
wad nia nia osa dów den nych
(rów nież osa dów mor skich)

po cho dzą cych z róż ne go ro dza ju
zbior ni ków i cie ków wod nych. Geo ru -
ry  (fo to gra fia 1) wy ko nu je się z ma te -
ria łu geo syn te tycz ne go, naj czę ściej
geo t ka nin po lie stro wych i po li pro py le -
no wych, któ re są spe cjal nie zszy wa ne,
two rząc syn te tycz ny rę kaw z ko mi -
nem. Ma te riał geo syn te tycz ny ma du -
żą wy trzy ma łość i wo do prze pusz czal -
ność. Dzię ki od po wied niej wiel ko ści
po rów ciecz wy pły wa na ze wnątrz geo -
ru ry, a czę ści sta łe po zo sta ją w jej wnę -
trzu [1]. Ze wzglę du na róż ną wiel kość

geo rur tech no lo gia So il Ta in® po zwa la
na od mu la nie na wet bar dzo du żych
zbior ni ków wod nych. Sto su je się rę ka -
wy dłu go ści od kil ku do kil ku dzie się ciu
metrów (60 m). Naj więk sze są w sta-
nie po mie ścić ok. 1500 m3 szla mu. 
Pa ra me try tech nicz ne rę ka wa do bie ra
się in dy wi du al nie do bie żą cych za ło -
żeń pro jek to wych i śro do wi sko wych,
uwzględ nia jąc m.in. wo do prze pusz -
czal ność geo ru ry i śred ni cę po rów
płasz cza (aby nie do pu ścić do zja wi ska
kol ma ta cji czy utra ty wła ści wo ści fil tra -
cyj nych). Wy trzy ma łość płasz cza mu -
si umoż li wiać utrzy ma nie osa du we -
wnątrz geo ru ry pod czas ca łe go pro ce -
su pom po wa nia i kon so li da cji.

Prace montażowe

Przed roz po czę ciem prac mon ta żo -
wych pro fi lu je się i od po wied nio przy -
go to wu je te ren, a na stęp nie roz kła da
na nim geo ru rę, przy łą cza ru ry ukła du
na peł nia ją ce go do ko min ków wlo to -
wych i roz po czy na pom po wa nie. Ciecz
od pły wa ją ca z rę ka wa mo że być za -

wra ca na do zbior ni ka lub od pom po-
wy wa na w miej sce do ce lo we. W za leż -
no ści od cha rak te ru pod ło ża i ro dza -
ju osa du sto su je się spe cjal ne uszczel -
nie nia te re nu wraz z dre na żem od pro -
wa dza ją cym ciecz z od wod nio ne go
osa du (ry su nek 1). Geo ru ra ma od po -
wied nio roz miesz czo ne uchwy ty umoż -
li wia ją ce sta bi li za cję rę ka wa. Naj czę -
ściej ko twi się je sta lo wy mi szpil ka mi
do pod ło ża, aby w trak cie na peł nia nia
nie zmie ni ła swo je go po ło że nia.

Po bie ra nie osa du z dna zbior ni ka
mo że od by wać się za po mo cą róż ne go
ro dza ju pomp (pom pa ssą ca, pom pa
z gło wi cą spulch nia ją cą) i po głę bia rek.
Po wy do by ciu szlam kie ro wa ny jest ru -
ra mi do rę ka wa geo syn te tycz ne go.
W trak cie prze pom po wy wa nia uwod -
nio ne go osa du do geo ru ry mie rzo ny
jest je go prze pływ, gdyż ta wiel kość
okre śla ilość do zo wa ne go po lie lek tro li -
tu. Szlam wraz z od po wied nią daw ką
po lie lek tro li tu tra fia do rę ka wa geo syn -
te tycz ne go, gdzie od ra zu roz po czy -
na się gra wi ta cyj ne od wad nia nie. Geo -
ru rę na peł nia się do wy zna czo ne go ob -
li cze nio wo po zio mu jej mak sy mal nej
wy so ko ści, po czym na stę pu je re duk cja
ob ję to ści ze wzglę du na od pły wa ją cą
wo dę. Na stęp nie rę kaw do peł nia się kil -
ka krot nie ko lej ną por cją szla mu do mo -
men tu mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia
je go ob ję to ści. Do ce lo wo od by wa się
ostat ni pro ces kon so li da cji ma te ria łu i fi -
nal ne je go osu sza nie. Fa zy od wad nia -
nia osa du przed sta wio no na ry sun ku 2.

Po za koń czo nym pro ce sie od wad -
nia nia osa dów den nych i osta tecz nym

ich osu sze niu otrzy mu je my znacz ną
re duk cję ma te ria łu. Moż na go wy do -
być przez roz cię cie rę ka wa geo syn te -
tycz ne go, a na stęp nie prze wieźć w do -
ce lo we miej sce skła do wa nia. Ist nie je
tak że moż li wość za sy pa nia geo ru ry,
a te ren moż na po now nie za zie le nić
bądź wy ko rzy stać do in nych ce lów. Ta -
kie roz wią za nie jest moż li we tyl ko wów -
czas, gdy szla my po cho dzą ce ze zbior -
ni ka wod ne go nie za gra ża ją śro do wi -
sku, a więc nie za wie ra ją sub stan cji
tok sycz nych, a pa ra me try nie prze kra -
cza ją wy zna czo nych norm.

Za sto so wa nie po lie lek tro li tów
do od wad nia nia osa dów

Po lie lek tro li ty to sub stan cje che micz -
ne za wie ra ją ce gru py jo no we bądź gru -
py zdol ne do jo ni za cji. Zda rza się też,
że za wie ra ją oba ro dza je tych grup [2].
Po li me ry jo no we po wo du ją aglo me ra -
cję czą stek osa dów. Ta kie kon dy cjo no -
wa nie che micz ne przy uży ciu po lie lek -
tro li tów, czy li flo ku lan tów sto su je się
rów nież pod czas pro ce su od wad nia nia
osa dów den nych [3]. Skut kiem sto so -
wa nia po lie lek tro li tów jest wią za nie
czą ste czek sta łych w więk sze sku pi -
ska dzię ki po sia da nym ła dun kom, co
po wo du je zmia nę struk tu ry osa dów,
znacz nie po pra wia jąc ich wła ści wo ści
fil tra cyj ne.

Usu nię cie wo dy pod czas od wad nia -
nia jest ła twiej sze ze wzglę du na osła -
bie nie sił, któ re wią żą wo dę z po -
wierzch nio wą czę ścią fa zy sta łej [4].
Efekt pro ce su, w któ rym do da no po lie -
lek tro li ty do sil nie uwod nio ne go osa du
(ok. 90%) przed sta wiono na fotografii 2.

Wła ści wo ści fi zy ko che micz ne roz -
two rów po lie lek tro li tów za leż ą od ich
cha rak te ru wiel ko czą stecz ko we go oraz
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Fot. 1. Na peł nio na geo ru ra na po lu dre na żo wym

Rys. 1. Bu do wa war stwy uszczel nia ją cej
oraz od pro wa dza ją cej od fil tro wa ną wo dę
z geo ru ry

Rys. 2. Sche ma tycz ny prze bieg od wad nia -
nia osa du



3

Mosty – tradycja i nowoczesność – TEMAT WYDANIA

7 ’2014 (nr 503)ISSN 0137-2971

od dzia ły wań, ja kie za cho dzą po mię dzy
ła dun ka mi. W związku z tym wła ści wo -
ści flo ku lan tów są bar dzo zło żo ne. Bio -
rąc pod uwa gę cha rak ter grup jo no -
wych, ma my do czy nie nia z po lie lek tro -
li ta mi anio no wy mi i po lie lek tro li ta mi ka -
tio no wy mi zbu do wa nymi od po wied nio
z ma kro czą ste czek na ła do wa nych
ujem nie lub do dat nio, po sia da jącymi
rów no waż ną ilość prze ciw jo nów. Są
rów nież po liam fo li ty, któ re ma ją ma kro -
czą stecz ki zarówno grup anio no wych,
jak i ka tio no wych, lub też in ne gru py jo -
ni za cyj ne. Wy róż nia się tak że flo ku lan -
ty sil ne bądź sła be, co wynika ze zdy -
so cjo wa nia w za kre sie pH [2].

Po lie lek tro li ty są do stęp ne w po sta ci
prosz ku oraz emul sji. Za nim zo sta ną
dodane do uwod nio nej mie sza ni ny, od -
po wied nio się je roz cień cza  aż do uzy -
ska nia za le co ne go stę że nia flo ku lan tu
w spe cjal nie do te go prze zna czo nej sta -
cji do zo wa nia po lie lek tro li tu. Go to wy po -
lie lek tro lit do zuje się za po mo cą pom py
w za leż no ści od pręd ko ści prze pły wu
szla mu do geo ru ry. Bar dzo istot ne jest
stę że nie flo ku lan tu i je go daw ka. Zbyt
ma ła ilość nie spo wo du je agre ga cji cał -
ko wi tej osa du, na to miast zbyt du ża mo -
że skut ko wać po now nym je go roz bi -
ciem.

Na ryn ku do stęp ny jest bo ga ty asor -
ty ment po lie lek tro li tów oraz geo rur
So il Ta in®. Każ da sub stan cja czy mie -
sza ni na jest in na. W związ ku z tym
w pro ce sie przy spie szo nej se dy men -
ta cji jed nym z naj istot niej szych dzia -
łań jest do bra nie od po wied niej sub -
stan cji kon dy cjo nu ją cej oraz ty pu rę -
ka wa So il Ta in®. Tyl ko wła ści we do pa -
so wa nie tych ele men tów gwa ran tu je
sku tecz ne, szyb kie i eko no micz ne od -
wod nie nie sub stan cji.

Przykłady za sto so wa nia
geo rur So ilTa in®

Od wad nia nie osa dów w technologii
georur SoilTain® z ro ku na rok zy sku je
co raz więk szą po pu lar ność. Przy kła -
dem zastosowania tej technologii jest

od mu le nie rze ki Olek ty, będącej

lewym do pły wem rze ki Dźwi ny na

Ło twie. Do 1979 r. nie in ge ro wa no
w na tu ral ny byt Olek ty. Z po wo du roz -
po czę cia dzia łal no ści sta cji uzdat nia -
nia wo dy JSC Ri gas ūdens po głę bio no
frag ment rze ki i wy ko rzy sta no go ja ko
osad nik osa dów ko agu lan tów po cho -
dzą cych z pro ce su oczysz cza nia.
W 2000 r. prak tycz nie ca łe ko ry to by ło
wy peł nio ne osa da mi [5]. Stan rze ki
przed oczysz cze niem przed sta wiono
na fotografii 3a. W związ ku z roz wo jem
osiedli po ło żo nych nad rze ką Olek tą,
zde cy do wa no o jej oczysz cze niu i przy -
wró ce niu do pier wot ne go bie gu oraz
wy glą du (fotografia 3b).

Ze wzglę dów eko no micz nych wy bra -
no tech no lo gię geo rur So il Ta in®, któ ra
da ła ocze ki wa ne re zul ta ty oczysz cze -
nia rze ki oraz zmniej szy ła ob ję to ść wy -
do by tych uwod nio nych osa dów. Ba da -
nia prze pro wa dzo ne na za le ga ją cych
osa dach wy ka za ły, że nie sta no wi ły
one za gro że nia dla śro do wi ska. Je dy -
nie za war tość me ta li cięż kich nie -
znacz nie prze kra cza ła nor my śro do wi -
sko we. Po zo sta wio no więc osad w rę -
ka wach geo syn te tycz nych i za sy pa no
je w miej scu skła do wa nia, nie opo dal
rze ki (fo to gra fia 4).

Ko lej ną  in te re su ją cą re ali za cją, gdzie
wy ko rzy sta no rę ka wy geo syn te tycz ne,
by ło po głę bie nie do ku pły wa ją ce go

w por cie mia sta Kłaj pe da na Li twie,
w celu umoż li wienia wpły wa nia więk -
szych jed no stek pły wa ją cych. Wy do by -
wa ne osa dy trans por to wa no na pra -
wie 2 km od miej sca po bo ru. Rę ka wy
ukła da no po dwój nie, je den na dru gim

i obok sie bie, by ogra ni czyć teren, co
po ka zu je, że tech no lo gia jest bar dzo
eko no micz na i moż na ją do sto so wać
do pa nu ją cych wa run ków.

Podsumowanie

Za pre zen to wa ne  przy kła dy za sto so -
wa nia tech no lo gii geo rur So il Ta in® to
bar dzo du że przed się wzię cia, po twier -
dza jące sku tecz ność me to dy, któ ra
w efek tyw ny spo sób po zwa la na od -
wod nie nie mu łów za le ga ją cych na dnie
zbior ni ka. Na le ży zwró cić uwa gę na -
aspekt eko no micz ny, bę dą cy jed nym
z po wo dów ro sną cej po pu lar no ści tej
me to dy. Ja ko go to wy pro dukt otrzy mu -
je się osa dy osu szo ne, co zmniej sza
ich ob ję tość, a w efek cie kosz ty trans -
por tu oraz uty li za cji.

inż. Karina Pypeć
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.
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Fot. 2. Wy tra ce nie fa zy wod nej z osa du
po do da niu po lie lek tro li tu

Fot. 3. Rze ka Olek ta: a) przed oczysz cze -
niem; b) po oczysz cze niu [www. ka sjauns.
lv/ru/no vo sti/133582/pod ho dit -k -kon cu -
-per vij -etap -sa na cii -ru sla -rech ki -olek te]

Fot. 4. Geo ru ry umiesz czo ne w za głę bie niu

Przedsiębiorstwo Realizcyjne
INORA Sp. z o.o.

tel.           fax
e-mail:           www.

a)

b)


