Składowiska: Projektowanie i inżynieria

Składowiska
Wprowadzenie
Na całym świecie utylizacja odpadów jest ważnym problemem, w
rezultacie czego wymaga się większych pojemności składowisk.
Nasze społeczeństwo wymaga odpowiedniego zarządzania tymi
obszarami w celu poprawy warunków środowiskowych, które
wpływają na jakość naszego życia. Aby to osiągnąć, ważne jest, by
zrozumieć, że składowisko to nie jest "wysypisko", ale organizm,
który ma oddzielne fazy życia to jest:
Rdzeń składowiska i główne problemy należy
rozwiązywać w każdej fazie.
Podczas planowania składowiska jako złożonego organizmu,
należy rozpatrywać je jako serię komórek czasem bardzo
skomplikowanych oraz interakcje między nimi, i należy spełniać
następujące wymagania;
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Wzmacnianie podłoża i zbrojenie
ZBROJENIE

Obejmuje wzmocnienie podłoża składowiska odpadów i
zbrojenie gruntu, w celu zapewnienia stateczności warstw
podłoża, a także ogólnej stateczności składowiska. Ten aspekt jest
szczególnie istotny w przypadku nowobudowanego składowiska
na słabym podłożu (np. stare składowisko, grunty
miękkoplastyczne) oraz w przypadku powiększenia składowiska
przez podcinanie skarp komory, które mogą się następnie osuwać.
Geosiatki takie jak MacGrid® WG, Paragrid®, ParaDrain®,
ParaLink® lub nawet gabiony albo grunt zbrojony Terramesh®
mogą pomóc w różnych sytuacjach i dać odpowiedź na wiele
problemów projektantowi w początkowym etapie planowania lub
w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

1.
2.
3.
GM.
GG.
GTX.

Odpady
Grunt
Warstwa drenażowa
Geomembrana
Geosiatka
Geowłóknina
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1. Zasyp z gruntów spoistych
GG. Geosiatki (MacGrid WG, ParaGrid,
ParaLink i ParaDrain)
TM. Terramesh

Poprawa miejscowych cech
geologicznych gruntów
USZCZELNIENIE

Aby ograniczyć wpływ przenikania odcieków, które są przewidywane stosuje
się systemy uszczelniające. Przepisy dopuszczają stosowanie naturalnej
warstwy o niskiej przepuszczalności lub alternatywnie geosyntetyczne
bariery iłowe, które można wybrać z rodziny barier MacLine® GCL.
To drugie zastosowanie należy wziąć szczególnie pod uwagę w przypadku
uszczelnienia stosowanego na skarpach komory składowiska, gdzie
występują poważne trudności umieszczania i zagęszczania gruntu spoistego
(zazwyczaj gliny) na nachylonych powierzchniach.

Odprowadzanie wody i filtracja

DRENAŻ

FILTRACJA

Odcieki z tytułu opadów deszczu lub wód gruntowych w sąsiedztwie
składowiska muszą być odprowadzane w celu uniknięcia
zanieczyszczenia odpadów i ewentualnych problemów ze statecznością
składowiska lub problemów z wyporem bariery. To może być rozwiązane
przy wykorzystaniu naturalnych materiałów, lub z wykorzystaniem
geokompozytów odwadniających, które można wybrać z dużej rodziny

geokompozytów MacDrain®. Posiadają one ścieżki drenażowe w celu
obniżenia ciśnienia wody. W przypadku konwencjonalnych drenaży,
tradycyjne systemy filtracyjne mogą być stosowane w celu zastąpienia i
zwiększenia wydajności z wykorzystaniem geowłoknin MacTex®. W
szczególnych przypadkach, kiedy drenaż jest stosowany w kontakcie z
odpadami mogą być użyte geotkaniny MacTex® HF.

1.
2.
GTX.
GCD.

5

Materiał drenażowy
Rura drenażowa
Geowłóknina MacTex
Geokompozyt
drenażowy MacDrain

Uszczelnienia
USZCZELNIENIA

Jest to serce systemu barier i jest zazwyczaj wykonane z geosyntetycznej
geomembrany produkowanej poprzez wytłaczanie z polietylenu o dużej
gęstości. W celu spełnienia różnych wymogów technicznych dostępnych
jest wiele różnych typów - gładka (MacLine® SDH), szorstka (MacLine®
RH lub TH) w kolorze czarne lub innym.

Ochrona geomembrany
i separacja

OCHRONA

SEPARACJA

Geomembrana musi być chroniona przed przebiciem przez materiały
ziarniste, pochodzące z warstwy drenażowej lub ostrych materiałów
znajdujących się w odpadach. Geowłókniny MacTex® PN i PH
umożliwiają podstawowe zabezpieczenie geomembrany, które mogą
być stosowane przy ograniczonych środkach. Również można stosować
geokompozyty MacDrain® , które będą spełniać podwójną funkcję.
Możliwość mieszania cząstek materiału oddzielnych warstw o różnych
wielkościach może być szkodliwe dla prawidłowego działania
poszczególnej warstwy i może zniweczyć również ich skuteczności.
Stosowanie w tym przypadku geowłóknin MacTex® wykonanych z
obojętnych substancji chemicznych, może być użyte w celu rozwiązania
tego problemu. Te geowłókniny można również stosować jako warstwy
rozdzielające między geomembranami i innymi materiałami, w celu
zmiany kąta tarcia, co minimalizuje naprężenia przenoszone na
membranę.
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DRENAŻ

Drenaż odcieków
W celu uniknięcia zatrzymywania odcieków w odpadach, muszą być one
zebrane i przetransportowane do oczyszczalni. Można to osiągnąć za
pomocą systemu drenażowego zbudowanego zarówno z obojętnych
materiałów ziarnistych, rur HDPE lub zazwyczaj na powierzchniach

FILTRACJA

pochyłych za pomocą geokompozyty drenażowych MacDrain®.

DRENAŻ

1. Żwirowa warstwa drenażowa
2. Piasek
3. Rura drenażowa

Filtracja odcieków
Odcieki mogą łatwo zatkać warstwy filtracyjne, z którymi są w kontakcie z
powodu rozwijania się bakterii. Z tego powodu w warstwach filtracyjnych
wykorzystywane są naturalne substancje obojętne lub w szczególności

geowłókniny MacTex ® HF charakteryzujące się wysoką
FILTRACJA przepuszczalnością i wielkością porów, w przeciwieństwie do słabej
jakości standardowych geowłóknin używanych w tych zastosowaniach.
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GCD. Geokompozyt drenażowy MacDrain
GTX. Geowłóknina MacTex PH lub PN

DRENAŻ

Zbieranie i odprowadzanie
wody i gazów
Potrzeba gromadzenia i odprowadzania gazu (metanu)
wyprodukowanego na składowisku, sprawia, że konieczne jest
zbudowanie systemu rur i kominów dla biogazu. Warstwa żwiru o
miąższości 50 cm jest typowym rozwiązaniem dla warstwy drenażowej
odpowiednio zarówno dla gazu jak i odbioru wód opadowych. W tym

zastosowaniu geokompozyty drenażowe MacDrain® mogą stanowić
skuteczną alternatywę dla żwirów lub innych obojętnych materiałów
FILTRACJA
naturalnych. Nawet wtedy, gdy warstwa mineralna jest jedynym
akceptowalnym rozwiązaniem, wzmacnianie powierzchni pochyłych
skarp może być wykonane z geomat MacMAT® R (jeśli wymagane w
połączeniu z geosiatkami). Specjalne gabiony pozwalają w prosty i
skuteczny sposób budować kominy wentylacyjne.
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Zabezpieczenia przeciwerozyjne
ZABEZPIECZENIA
PRZECIWEROZYJNE

ZBROJENIE

Jest to problem, który pojawia się w momencie, kiedy komora
składowiska ma być zamknięta i zakryta. Po budowie ostatecznej bariery
nieprzepuszczalnej, jako okrycie powierzchni płaskich i pochyłych należy
zastosować warstwę wegetacyjną grubości 1 metra. W tej sytuacji
istnieje szereg rozwiązań technicznych, ograniczających ubytek,
zmywanie i erozję powierzchniową takich jak geosyntetyki komórkowe
MacWeb®, geomaty zbrojone MacMat® R, strome zbocza schodkowe
zbrojone geosiatkami ParaGrid® lub MacGrid® WG albo elementami
Terramesh®, geomaterace gabionowe lub biodegradowalne maty z
włókien naturalnych Biomac®. Każdy z tych materiałów może zaoferować
odpowiednie rozwiązanie konkretnego problemu, ale wymaga pomocy
specjalistów, aby wybrać i zaprojektować odpowiednie rozwiązanie.

1. Materace gabionowe
GTX. Geowłóknina

1. Grunt urodzajny
GL. Geosyntetyk komórkowy MacWeb
GM. Geomembrana MacLine (polimerowa lub iłowa)

1. Biomata
2. Grunt urodzajny
GG. Geosiatka ParaGrid lub MacGrid WG
GA. Geomata zbrojona MacMat R
GCL. Geosyntetyczna bariera iłowa MacLine GCL
GCD. Geokompozyt drenażowy MacDrain
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Jak łączyć różne materiały w celu uzyskania
użytecznego składowiska?
Syntetyczne lub naturalne maty
(MacMat®, Biomac®)
Geosiatki zbrojące
MacGrid® WG / ParaGrid®
Geomaty zbrojone
MacMAT®, MacMAT® R

Produkty przemysłowe zapewniają rozwiązania dla większości napotkanych
problemów, ale odpowiedni wybór wymaga wiedzy, a nie tylko cech poszczególnych
produktów, ale również, w jaki sposób oddziałują Każdy element ma określone
wymagania, które mogą być sprzeczne z ogólnymi wymogami. Aby pomóc
użytkownikowi, niektóre z głównych problemów, jakie muszą zostać uwzględnione
podczas projektowania składowiska, to:
Należy unikać wszystkich sytuacji, w których przekazujące siły
powodują naprężenia ścinające szczególnie dotyczy to minimalne
naprężeń jakie powinny występować w geomembranie.
Jak możemy chronić membranę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
bez nadmiernego obciążania jej?

Warstwa odprowadzająca opady
deszczu MacDrain®
Warstwa uszczelniająca
(Macline ® lub Macline ® GCL)
Warstwa odprowadzająca gaz
MacDrain®

W konstrukcjach z różnego rodzaju barierami stosowanie kilku warstw
geosyntetyków może być
potencjalną przyczyną problemów
związanych ze statecznością i nieodłącznym ryzykiem poślizgu. W
takiej sytuacji nie ma jednej odpowiedzi, a rozwiązanie zależy od
rodzaju materiałów, które tworzą warstwy.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie?

Warstwa kompensacyjna wzmocniona
geosiatkami ParaGrid® MacGrid® WG

Odpady

Podczas gdy ostateczna pokrywa jest instalowana m
 oże występować
wiele problemów związanych ze statecznością warstwy gruntu
umieszczonej na uszczelnieniu obudowy jakim jest geomembrana,
która zazwyczaj charakteryzuje się kątem tarcia wahającym się od 8
do 15 stopni w warunkach roboczych (nawet jeśli jest szorstka).
Jak możemy umieścić i utrzymać jeden metr gruntu na nachylonej
powierzchni, aby zapewnić długoterminową stateczność całej
warstwy w warunkach statycznych i sejsmicznych?

Odpady wzmocnione geosiatkami
ParaGrid® ParaLink® MacGrid® WG
Warstwa filtracyjna
geowłóknina MacTex® HF
żwirowa warstwa drenażowa
z rurą spustową

Jakie są długoterminowe właściwości materiałów zbrojących w
agresywnym chemicznie środowisku składowiska?
Jaka jest długoterminowa wydajność drenażu w kontakcie z wodą i
odciekami? Jak dobrać właściwości geokompozytów drenażowych,
gdy są one wykorzystywane na składowisku i poddawane dużym
obciążeniom w beztlenowym środowisku o temperaturze, która może
przekraczać 40 - 50°C?

Warstwa ochronna geomembrany
z geowłókniny MacTex® PN lub PH
Geomembrana HDPE
MacLine® SDH, RDH.TDH itp.
Geosyntetyczna bariera iłowa
(MacLine® GCL NL)

Jakie należy uwzględnić osiadania odpadów podczas umieszczania
pokrywy? Jakie są praktyczne konsekwencje dla elementów
zewnętrznych w zakresie utrzymania wodoszczelności i odporności
systemu?

Wzmocnione podłoże geosiatkami
ParaGrid® ParaLink® MacGrid® WG

Wieloletnie doświadczenie i umiejętności w zastosowaniach geotechnicznych i
uszczelnieniach jest wymagane nie tylko do rozwiązywania problemów, ale również
do ich identyfikacji. Personel techniczny firmy Maccaferri wraz z jego doświadczeniem
w projektowaniu i budowie tego typu konstrukcji może stanowić nieocenioną pomoc
dla projektantów i firm budowlanych.
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MATERIAŁY NATURALNE
Glina
Piasek
Żwir
Mieszanka bentonitowa
Trawa
MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE
Geosyntetyczna bariera iłowa MacLine GCL
Geomenbrany MacLine
Geowłókniny MacTex
Geowłókniny MacTex HF
Geomaty MacMat
Geosiatki ParaGrid, ParaLink, ParaDrain
Geosiatki MacGrid WG
Grunt zbrojony Terramesh
Kosze gabionowe z siatek splatanych
Materace gabionowe z siatek splatanych
Biomaty BioMac
Geosyntetyki komórkowe MacWeb
Geokompozyty drenażowe MacDrain N, M, W
Geokompozyty drenażowe MacDrain N, M, W 1xxM
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Zabezpieczenia przeciwerozyjne

Ochrona geomembrany

Odprowadzanie odcieków

Filtracja odcieków

Uszczelnienie

Filtracja wody / separacja

Materiały, które mogą być stosowane
dla wskazanych zastosowań

Podłoże lub zbrojenie skarp

Materiały typowe
dla wskazanych zastosowań

Adaptacja miejscowych
cech geologicznych

Klucze

Odprowadzanie wody / gazów

Funkcje produktów i rozwiązania

POWIELANIE, W TYM FOTOKOPIA, FILM I MIKROFILM JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA CAŁYM ŚWIECIE.

Officine Maccaferri
Officine Maccaferri jest główną częścią Maccaferri Industrial Group. Jej ciągły
wzrost oparty jest na innowacyjności, rzetelności, doskonałej obsłudze i
poszanowaniu środowiska naturalnego. Wizją firmy jest stać się wiodącym,
międzynarodowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla budownictwa
inżynieryjnego i ogólnego. Wdrażając strategię integracji pionowej,
Maccaferri prowadzi badania, produkuje, projektuje, dostarcza i opracowuje
rozwiązania dla swoich rynków docelowych. Dzięki ciągłemu rozwojowi
firma otwiera się na nowe rynki, jednocześnie wzmacniając swoją obecność
na rynkach już istniejących. Obecnie Maccaferri oferuje zaawansowane
rozwiązania inżynierskie, od odbudowy plaż do konstrukcji z gruntu
zbrojonego, od ochrony przed spadającymi odłamkami skalnymi do
rozwiązań w budownictwie tunelowym. Z ponad 2000 zatrudnionymi
pracownikami, 26 zakładami produkcyjnymi i lokalną działalnością w 100
krajach na całym świecie, Maccaferri może naprawdę twierdzić, że jest firmą
światową skoncentrowaną na lokalnych sprawach.

Doradztwo i partnerstwo
Motto Maccaferri to: “Engineering a Better Solution”. Nie tylko dostarczamy
gotowy produkt, ale również współpracujemy z naszymi klientami, oferując
doradztwo techniczne oraz przedstawiając wszechstronne, oszczędne i
bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Dążymy do zbudowania wzajemnie
korzystnych relacji z klientami poprzez wysoką jakość naszych usług i
rozwiązań technicznych.

Struktura organizacyjna
Założona w 1879 Officine Maccaferri wkrótce stała się technicznym wzorcem
w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań dla zabezpieczeń przeciwerozyjnych
i konstrukcji oporowych. Od tego czasu, poprzez innowacje technologiczne,
ekspansję geograficzną i skoncentrowaniu się na różnorodnych aspektach
technicznych, Maccaferri oferuje rozwiązania na poziomie światowym, z
szerokim zakresem zastosowań w budownictwie inżynieryjnym, geotechnice
i ochronie środowiska od ochrony wybrzeża do konstrukcji gruntu
zbrojonego i od zabezpieczeń przed spadającymi odłamkami skalnymi do
systemów tunelowych.

Maccaferri: Engineering a Better Solution

MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
tel. + 48 22 510 61 08
fax + 48 22 510 61 10
info@maccaferri.pl
www.maccaferri.pl

Biuro handlowe we Wrocławiu
ul. Bradzka 30
50-517 Wrocław
tel. + 48 71 799 89 57
fax + 48 71 799 89 58
info@maccaferri.pl
www.maccaferri.pl
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