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7500 m2
Keresztirányú fektetés

Dumfries, Skócia
Cubby Construction
Skót energetika

i

A vízerőmű részét
képező tönkrement
csatorna javítása
CC5TM-el

Kivitelező

A csatorna a kivitelezést követően

2013 októberében a Concrete Canvas® GCCM* (CC) -t használták Skóciában, (Dumfries and Gallowy) a skót
kormány által működtetett vízerőmű részét képező 1,5 km hosszú csatornarendszer javításához. A csatorna 1935-ben
épült, helyben öntött betonból. Két zsilipet köt össze, magas vízálláskor ez a csatorna szolgál a víz közeli
tározóba vezetésére.
A trapéz keresztszelvényű csatorna 5” (~13 cm) vastag betonból készült, körülbelül 1,07 m fenékszélességgel, 1 m
mélységgel 45 fokos oldalfal dőlésszöggel. A teljes profil változó alakú, de általában 3,0 - 4,5 m széles. A csatorna
a beton felett földből, a körülvevő föld szintjéhez illeszkedő töltéssel épült.
Az utóbbi 10 évben sokféle vizsgálatot és javítást végeztek a csatornán. A vizsgálódások számos, felújítást igénylő
részt fedtek fel. A felmérés kiemelte, hogy a csatorna teljes hosszában alga, moha és fű nőtt, változóan befedve az
árok felületét. Egyes részeken jelentős mennyiségű törmeléklerakódás és föveny alakult, a beton burkolat ingataggá
vált.
A rendszeres és költséges javítások csökkentéséhez a szokásos betontechnikák helyett inkább a CC-vel történő
burkolást ajánlották. A korábban alkalmazott javítási megoldások a hagyományos technológiával épült szakaszok
cseréjét, valamint lőtt betonos munkálatokat foglaltak magukba.

*Geosynthetic Cementitious Composite Mat
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Concrete Impregnated Fabric...

Bowburn Csatorna

Távoli elhelyezkedés

A Dumfries & Galloway Vízerőmű egy részlete

A javítást megelőzően, 1,5 km hosszon tönkrement betonlemezek

Alga, moha és vegetáció a csatorna mentén

Kivitelezés
A kivitelezést a Cubby Construction végezte, az A. L. Daines and Partners tervezési és konzultációs közreműködésével.
A CC fektetését megelőzően a növényzetet nagynyomású mosóval eltávolították, kisebb javításként az 50 mm-nél
nagyobb repedéseket, hézagokat félszáraz habarccsal töltötték ki. A CC5TM nagytekercseket a helyszínen vágták
a profilnak megfelelő méretű darabokra, ezzel kiküszübölve a hulladék-veszteséget. A keresztirányban fektetett
CC darabokat 34 mm-es Hilti szögekkel, 25 mm-es alátétekkel rögzítették. A rétegek 100 mm-es átlapolással, a
folyásiránynak megfelelően fektették. A záró szakaszokat a kötést követően sarokcsiszolóval szabták le.
A CC-vel megoldható volt éles kanyarok, csatlakozások, ki-, és bevezetések, benyúló csőcsatlakozások és vízesések
burkolása is. Ebben a projektben a CC5TM -t tervezték be. Olyan projekteknél, ahol nagy örvénylések, jelentős áramlási
erők várhatóak, az igénybevételhez, kiegészítő rögzítésekkel megerősített CC8TM vagy CC13TM alkalmazása lehetséges.
Az átlapolásokat tömítő anyaggal vagy hőhegesztéssel nem szigetelték, így a csatlakozások szabad szivárgása
megmaradt. Ezzel lehetővé válik a szivárgás, a talajvíz csatornába áramlása, kialkulhat a talajvíz egyensúlyi
állapota.
A CC gyenge lúgossága és nagyon alacsony értékű kimosódása lehetővé tette, hogy a kivitelezéskor keletkező
vizet tisztítás nélkül be lehetett vezetni a csatornába.
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CC5TM -tel javított csatorna

Árkolásos talajterheléssel lezárt szélek

CC-vel burkolt felszíni betorkollás

CC-vel burkolt vízeséses szakasz

CC-vel burkolt és cementhabarccsal lezárt bekötés

Hilti szeg és alátét a CC5TM rögzítéséhez
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Keresztirányban fektetett CC5TM -el javított csatorna

Naponta akár 600 m2 felület burkolása is elérhető volt

A CC-vel éles kanyarok is burkolhatóak

A CC folyásiránynak megfelelő átlapolása a természetes áramlást segíti

Összegzés
A CC 6 hét alatt került beépítésre, akár napi 600 m2 burkolási sebességgel, mostoha időjárásban, távoli
helyen. Félévenkénti bejárással ellenőrzik a víz koptató hatását, a CC-vel burkolt árkok működését. A skót
kormány részére a CC alkalmazása tette lehetővé az árok teljes hosszában való burkolását (1500 m), kijavítva
az összes beton-sérülést, kiküszöbölve a jövőben a szokásos kétévenkénti javítási munkálatokat.

“Ez volt az első tapasztalatunk a CC-vel, de nagyon lenyűgözött a könnyű és gyors kivitelezés, nem beszélve
az erőt próbáló körülményekről, a terület távolságáról. Kiemelném, hogy az esős időben végezhető munka
sokkal rövidebb ideig tartott, mint amit hagyományos technológiákkal megtapasztalhattunk, és nagymértékben
lecsökkentette az állásidőt.”
Mike Rippon
Kereskedelmi igazgató, Cubby Construction Ltd.
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