Povodne a zabezpečovacie práce

Úvod
Globálne otepľovanie v poslednom storočí ovplyvňuje počet a rozsah prírodných
katastrof. Zmena klímy ovplyvňuje úroveň hladiny morí, ktoré sa od roku 1993 dvíhajú asi o 3 mm za
rok a od roku 1870 spôsobila celkové zvýšenie globálnej
priemernej hladiny mora o 200 mm.
Dnes sa povodne, zosuvy pôdy, cunami a pobrežné erózie stávajú čoraz častejšie a s väčšou intenzitou. Okrem
toho, existuje úzka interakcia medzi týmito rôznymi prí-

rodnými katastrofami, takže majú tendenciu vyskytovať
sa spoločne, alebo jedna môže vyvolať ďalšie, zvyšujúc potenciálne škody a straty. Prírodné katastrofy neovplyvňujú len ľudí a spoločnosti, ale aj ekonomiky, vlády
a medzinárodné systémy, na ktorých sme všetci závislí.
Všetky reakcie na povodne a mimoriadne udalosti musia
byť rýchle a efektívne, aby sa obnovil prirodzený stav zasiahnutého regiónu, a aby sa obnovil život.

Údaje

Percento obetí prírodných katastrof
po regiónoch – 2012

• V rokoch 2002-2011 bolo ročne postihnutých prírodnými katastrofami v priemere
270 miliónov ľudí.
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• Za posledných 10 rokoch spôsobili prírodné katastrofy škody za viac ako 910 miliárd
dolárov, čo zodpovedá 18% celosvetového
HDP.
• Ázia je kontinent, ktorý je najviac ovplyvnený prírodnými katastrofami. V roku 2011
došlo v Ázii k siedmim z dvanástich najnebezpečnejších katastrof.

Zdroj: UNISDR-USAID CRED

Výskyt prírodných katastrof
Živelná pohroma
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Extrémne sucho

016

019

Zemetrasenie (vrátane cunami)

029

026

Extrémne teploty

021

049

Povodeň
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121

Zosuv – zemný, horninový
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001

Zosuv – bahnitý
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Spolu 2012
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Pre vysporiadanie sa s povodňami a mimoriadnymi
situáciami sú rýchlosť a účinnosť inštalácie opatrení
životne dôležité. Maccaferri FlexMac® DT ponúka výkonnú
a efektívnu odpoveď pre tento fenomén.
FlexMac ® DT pre povodne a pohotovostné práce:
• Rýchle a jednoduché zostavenie
• Flexibilný a ľahký
• Jednoduché spojenie medzi prvkami
• Použitie miestneho materiálu pre výplň
• Jednoduchá preprava
• Opätovné použitie
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®
FlexMac
DT
Zabezpečovacie práce
FlexMac ® DT sa používa na rýchle budovanie veľkých protipovodňových bariér, na ochranu majetku pred stúpajúcou hladinou
povodí počas záplav. Vďaka plneniu priamo na mieste záplav
lokálne dostupným materiálom, je budovanie bariér z FlexMac ®
DT až 40 násobne rýchlejšie ako použitie tradičných vriec plnených pieskom.
Všestranná využiteľnosť FlexMac ® DT ho predurčuje k tomu,
aby bol použitý ako veľmi efektívne riešenie v najrôznejších mimoriadnych situáciách vrátane záplav.
Hlavné oblasti použitia FlexMac ® DT sú nasledovné:
• pri záplavách
• pri mimoriadnych opatreniach realizovaných
na vodných tokoch
• pri mimoriadnych opatreniach realizovaných
v súvislosti so zosuvmi pôdy a eróziou
• pri sanáciách brehov vodných tokov
• pri mimoriadnych opatreniach na hrádzach
• pri ochrane pobrežia pred eróziou
• na ochranu technologických zariadení a skladových hál
• ako opora pre budovanie sedimentačných nádrží
• na obmedzenie zemných deformácií
V týchto mimoriadnych situáciách môže byť FlexMac ® DT použitý
aj v kombinácii s inými produktami a riešeniami Maccaferri.

Spoľahlivosť
Od roku 1893, kedy boli vôbec po prvýkrát na
rieke Reno v Taliansku použité prvé gabiony,
spoločnosť Maccaferri vyvinula a rozšírila svoje
know-how nielen v oblasti vodohospodárskych
stavieb ale aj v ochrane pred povodňami.

Použitie FlexMac® DT v roku 1915

Prvý odkaz na FlexMac ® DT možno spätne hľadať okolo roku
1900, kde toto riešenie bolo použité v kombinácii s vrecami plnenými pieskom. Riešenia Maccaferri sú každodenne využívané po
celom svete. Produkty Maccaferri sú vyrábané z vysoko kvalitných
materiálov a spĺňajú tie najprísnejšie medzinárodné štandardy.

®
Ukladanie FlexMac
DT
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Plnenie

Rýchlosť
odozvy
Všestrannosť, jednoduchosť a rýchFlexmac ® DT
le nasadenie systému
sy
ho robia ideálnym pre mimoriadne situácie.
FlexMac ® DT je tvorený mnohobunkovou
mnoh
konštrukciou z dvojzákutovej oceľovej siete, ktorá je vystužená s priečnymi oceľovými prútmi a z vnútornej
strany lemovaná geotextíliou.
Vďaka geotextílii
geotextílio
môže byť systém FlexMac ® D
DT naplnený miestne
dostupnými materiálmi, ako je piesok alebo iný jemnozrnný materiál. Materiál môže byť do jednotlivých
košov umiestnený ručne alebo pomocou mechanizmov.

Jednoduchosť konštrukcie, rovnako ako aj jej ľahkosť,
umožňuje umiestniť systém FlexMac ® DT na požadované
miesto veľmi rýchlo a rozložiť jednoducho bez potreby
vyškolených pracovníkov alebo špeciálneho zariadenia.
Vzhľadom k tomu, že konštrukcia FlexMac ® DT nemá
spodný panel je možné ju ľahko rozobrať, následne
uskladniť a pripraviť pre ďalšie použitie. Celosvetové pôsobenie s mnohými výrobnými závodmi umožňuje spoločnosti Maccaferri reagovať na prípadné mimoriadne
udalosti veľmi rýchlo a cenovo efektívne. FlexMac ® DT je
dodávaný na miesto v zabalených balíkoch pripravených
na použitie.

4 Jednoduché rozloženie a plnenie
1. Vybalenie balíku

2. Rozloženie jednotky
Minimálny počet
osôb; 2-3

Jednoduchá a rýchla manipulácia

3. Plnenie

Krátka doba montáže:
približne 25 sekúnd

Jednotka FlexMac ® DT pripravená na plnenie
(typ 5.0x 1.0 x1.0m)

4. Spájanie

Spojenie s ďalšou
jednotkou: použitím
spojovacích
prvkov

Plnenie
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®
Efektívnosť FlexMac
DT
oproti vreciam s pieskom
Veľká výhoda produktu FlexMac ®DT je jasná po porovnaní s tradičnou metódou vriec s pieskom. V priebehu 3 hodín, dokáže 30
osôb postaviť 60m dlhý násyp použitím vriec s pieskom, v porovnaní
s 5 osobami, ktoré za ten istý čas postavia 60 m dlhy násyp s použitím jednotiek FlexMac ® DT. Na postavenie a uloženie jedného koša
FlexMac ® DT stačia len 2-3 osoby a 20-30 sekúnd času.
Vrecia s pieskom

FlexMac ® DT

Vrecia
s pieskom
FlexMac ® DT

3
30
10

3
5
60

hodiny
osôb
metrov

hodiny
osôb
metrov

Technické detaily
produktu
FlexMac® DT je modulárna konštrukcia vyrobená z panelov z oceľovej dvojzákrutovej siete s povrchovou úpravou Galmac, vystužená s priečnymi oceľovými prútmi.
Bunky sú spájané vo výrobe kde sú následne zložené,
čím sú oveľa skladnejšie čo umožňuje efektívnu prepravu a rýchle rozloženie priamo na mieste použitia.

Každá bunka v jednotke FlexMac® DT, je lemovaná
geotextíliou, ktorá je upevnená a preložená cez dvojzákrutovú oceľovú sieť počas jej výroby. Jednotlivé segmenty Flexmac® DT sú dodávané vo zväzkoch a zabalené do
plastovej fólie, pre ochranu počas prepravy a skladovania.

FlexMac® DT Charakteristiky

Výhody dvojzákrutovej siete

Typ siete

typ oka 8x10 ø drôtu 3.0 mm

1. Viac flexibilná oproti zváraným sieťam

Výstužné oceľové prúty

ø drôtu 4.9 mm

2. Minimalizácia zemných prác, úpravy terénu pred použitím

Geotextília

250 g/m2

3. Poškodenie drôtu neporuší celkovú stabilitu systému

Výška (pri rozložení)

0.5 – 1.4 m (v závislosti od typu)

4. Je schopná absorbovať rôzne sadania podložia

Dĺžka (pri rozložení)

násobky 0.5 – 1.0 m dĺžky

5. Obsahuje výstužné prúty pre zlepšenie pevnosti siete

Šírka

0.5 – 1.0 m (v závislosti od typu)

6. 250g/m2 geotextília poskytuje dostatočne pevný obal pre výplňový materiál

Rekultivácia

pôvodného stavu

Po použití FlexMac ® DT je možné ho zložiť, ďalej
skladovať a použiť pre ďalšie povodňové situácie.
FlexMac ® DT môže byť použitý ako dočasné alebo
trvalé riešenie. Ak sa použije ako trvalé riešenie po
povodňovej situácii, FlexMac ® DT prerastie vegetáciou a splynie s prírodou. Ďalšie Maccaferri riešenia
sa tiež zvyknú používať ako súčasť opatrení a rehabilitácii pri povodňových situáciách.
- Protierózne opatrenia (georohože a ochrana povrchu)
- MacTube – odvodňovanie kalov
- Oporné konštrukcie
- Vystužené zemné konštrukcie
- Vystužovanie podložia násypov
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Skúsenosti
s použitím
GREAT FALLS, WASHINGTON DC, USA
Riešenie

Ochrana historickej budovy
Hurikán Isabel spôsobil zvýšenie
hladiny rieky Potomac. Zvýšená
hladina rieky ohrozovala komplex budov v národnom parku
C&O. Systém FlexMac® DT v kombinácii s vodonepriepustnou
membránou bol použitý na vybudovanie ochrannej bariéry pozdĺž
budov.

RIEKA SAMOGGIA, TALIANSKO
Riešenie

Navýšenie a oprava
ohrozenej hrádze
Nárast hladiny v rieke Samoggia spôsoboval preliatie cez ľavú
stranu ochrannej hrádze, a taktiež
dochádzalo k priesakom v päte
hrádze. Systém FlexMac® DT bol
použitý na navýšenie telesa hrádze a zachytenie priesakov.
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GDANSK, POĽSKO
Riešenie

Ochrana brehu rieky
Extrémne
zrážky
zapríčinili
vyplavenie materiálu a deštrukciu
konštrukcie
hrádze.
Systém
FlexMac® DT bol použitý ako
opevňovací prvok, ktorý ochránil porušenú hrádzu. Vyplnené
bloky FlexMac® DT boli následne
prekryté zeminou a bolo takto
vybudované nové vystužené teleso hrádze.

PESCIA ROMANA, TALIANSKO
Riešenie

Ochrana brehu rieky
Pre zvýšenie kapacity prietoku
bolo navrhnuté zvýšenie koruny
hrádze rieky použitím systému
FlexMac® DT. Konštrukcia bola
následne presypaná zeminou
a bola nasadená vegetácia. Takto
vznikla konštrukcia, ktorá znovu
nadobudla prírode blízky charakter.
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Profil spoločnosti
Officine Maccaferri
AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA VRÁTANE FOTOKÓPIE, FILMU A MIKROFILMU JE ZAKÁZANÁ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ CELOSVETOVO.

Po založení v roku 1879 spoločnosť Officine Maccaferri
čoskoro prenikla do širokého povedomia technickej verejnosti
v oblasti projektovania a vývoja riešení protieróznej ochrany a oporných konštrukcií. Odvtedy sa spoločnosť Maccaferri
prostredníctvom technologických inovácií, teritoriálnej expanzie a cielenej diverzifikácie vypracovala do pozície, kedy
ponúka riešenia na globálnej úrovni pre širokú škálu použití
v inžinierskom a environmentálnom stavebníctve.

Poradenstvo a partnerstvo
Mottom našej spoločnosti je „Engineering a Better Solution“.
Nie sme obyčajným dodávateľom produktov, ale firmou, ktorá
so svojimi klientmi pracuje v partnerskom vzťahu a ponúka
vlastné odborné znalosti, aby mohla poskytovať všestranné
a nákladovo efektívne riešenia šetrné k životnému prostrediu.
Naším cieľom je na základe kvality našich služieb a riešení vybudovať s klientom vzťah, ktorý bude prospešný obom
stranám.

Organizačná štruktúra
Spoločnosť Maccaferri stojí v samom centre skupiny Maccaferri Industrial Group. Jej nepretržitý rast vychádza z tradične
udržiavaných hodnôt inovácie, integrity, vynikajúcej úrovne
služieb a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Víziou firmy je stať sa vedúcou spoločnosťou na medzinárodnom poli,
ktorá poskytuje vyspelé riešenia na trhu inžinierskeho staviteľstva a výstavby. Zavádzajúc stratégiu vertikálnej integrácie Maccaferri skúma, vyrába, projektuje, dodáva a zhotovuje
riešenia v rámci svojich cieľových trhov. Potenciál daného
odvetvia podnikania, v ktorom spoločnosť pôsobí, naďalej
rastie vďaka strategickému plánu otvárania nových a rastu už
existujúcich trhov. Spoločnosť Maccaferri v súčasnosti ponúka
vyspelé technické riešenia od umelého dopĺňania piesku
na plážach po vystužené zemné štruktúry a od ochrany proti padaniu skál po systémy pre stavbu tunelov.
S viac ako 2 000 zamestnancami, 26 výrobnými prevádzkami
a pobočkami v 100 štátoch sveta môže spoločnosť Maccaferri
skutočne tvrdiť, že je prítomná v globálnom meradle s orientáciou na miestne podmienky.

Maccaferri: Engineering a Better Solution

Systém riadenia kvality certifikovaný CERTICOM TSÚS

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17
Fax: +421 34 69 466 29
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

Obchodno - technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15
851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 20 24 00 56
Fax: +421 2 20 24 00 60
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

