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CC5TM Nagytekercs

#

900 m2
Keresztirányú fektetés
PCK finomító,
Schwedt, Németország

Nincs megadva

i

CC5TM a tároló
vízzárásának javítására.

Az elkészült tározó

2014 augusztusában a Concrete Canvas® GCCM* (CC)-t alkalmazták egy tüzivíz tározó javítására. Az eredeti
beton szerkezet tönkrement, töredezettsége jelentős vízszivárgást eredményezett. A betonteknő elbontása és
újraépítése időigényes lett volna, az építkezés hosszú ideje alatt a funkció pótlásáról gondoskodni kellett volna.
A munkát a BP, Rosneft, Shell, Eni és a Total egy vegyesvállalata, olyan szerződött kivitelező végezte, akinek a
CC-vel még nem volt munkatapasztalata. A tönkrement betont tisztították, a nagyobb repedéseket
cemethabarccsal töltötték, így elkerülve a CC alatti a hézagokat. A széleken a CC megfelelő lezárásához és
megakadályozandó, hogy víz jusson a rétegek alá, árkolásos talajterheléses rögzítést alakítottak ki. Az 5 mm
vastag (CC5TM) nagytekecsekből a CC feketéséhez letekercselő szerkezetet alkalmaztak. A projektet szakaszolva
végezték, első lépésben a két rövidebb oldalt burkolták. Ezekhez a szakaszokhoz a CC-t még a területen
kifeketették, megfelelő profilszélességre szabták, majd kézzel fektették és igazították helyre, a sarkoknál
váltakozóan merőleges átfedéseket kialakítva. Ez lehetővé tette, hogy a másik, keresztirányú burkolást a sarkoktól
indulva, felülről lefelé, valamint a tározó közepe, a központi leeresztő csatorna felé haladva folytassák. Minden
csatlakozást ugyanazon eljárással rögzítettek, szigeteltek, és vízkezeltek: a CC vezér oldalait 2 méterenként, 40
mm-es horgonyokkal rögzítették a betonhoz; a rétegeket 100 mm átlapolással fektették; az átfedéseket minősített
szigetelővel kenték, tömítették, majd vízkezelték. A végső vízkezeléshez a területen elérhető tüzivíz hálózatból
locsolták a vizet.
Kellemetlen időjárási körülmények között 5 ember 4 nap alatt terítette le a 900 m2 CC5TM-t. A megrendelőt
lenyűgözte a kivitelezés, melynek eredményeként további töltésburkolást valamint egy 6000 m2-es tározó javításának
megrendelését tervezi. Hagyományos betontechnológiával a munka legalább egy hónapig tartott volna, a CC-vel
javítás így több, mint 75% időmegtakarítást hozott. Jelentősen alacsonyabb emberi munkaigényű és jóval
gazdaságosabb volt mint a helyszíni betonozás.
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