TenCate Geotube ®
Revolutionerende
slamafvandingsteknologi

EnviDan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark,
Tencate Geotube®, som er en revolutionerende afvandingsteknologi til alle typer slam og sediment.
Teknologien kræver ingen permanente anlæg eller faste
installationer. Den anvendes i det omfang det er nødvendigt,
og afvanding og opbevaring sker i én og samme proces.
Teknologien anvender store porøse poser bestående af et
syntetisk lærred, der tilbageholder fast materiale, men
samtidig tillader overskydende vand at dræne af. Metoden
er enkel at anvende, effektiv og fleksibel.

Tencate Geotube® teknologien kan med fordel
anvendes til afvanding af
•

•
•
•
•

Biologisk slam fra renseanlæg, som alternativ til traditionel mekanisk afvanding eller afvanding på slammineraliseringsanlæg som permanent eller midlertidig
installation
Sediment fra havnebassiner, søsediment og lign.
Sediment fra regnvandsbassiner, kanaler, render mv.
Slam fra industriel produktion
Slam fra fiskedambug

EnviDan A/S påtager sig følgende opgaver
i forbindelse med gennemførelsen
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk rådgivning, bistand og koordinering
Leverance af poser, drænmåtter mv.
Leverance af øvrigt maskinelt udstyr
Udarbejdelse af udbudsmateriale mv. samt licitation,
hvor dette er påkrævet
Myndighedsbehandling
Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projektet
Afrapportering

Tencate Geotube® teknologien virker i 3 trin

1. Fyldning af Tencate Geotube® posen:
Slam eller sediment tilsat en passende polymer pumpes til
posen. Polymeren sikrer god flokdannelse og deraf optimal
separering af slam og rejektvand.
2. Afvanding:
Afdrænet vand ledes tilbage til renseanlæg, kloaksystem
eller recipient afhængig af projektets karakter.
3. Opkoncentrering:
De fyldte poser henligger til yderligere afdræning i 2-12 mdr.
alt afhængig af slamtype. Det afvandede slam/sediment
graves bort og afhængig af slamkvaliteten deponeres slammet på losseplads eller slutdisponeres på landbrugsjord.
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TenCate Geotube ®
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slamafvandingsteknologi

Efter oprensning

Tencate Geotube® teknologien sikrer en miljømæssig ren
metode til oprensning med minimal påvirkning af nærmiljøet.

Før oprensning

Fordele ved brug af Tencate Geotube®
•
•
•
•
•
•
•

Simpel teknik med minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Stor hydraulisk og procesmæssig kapacitet
Leveres i stort set enhver størrelse tilpasset kundens
behov
Kan anvendes på alle typer slam
Afvanding og opbevaring af slam sker i én og samme
proces
Højt tørstofindhold, afhængig af slamtype opnås forventeligt et tørstofindhold på 15-50 %
Metoden sikrer mindst mulig mængde til transport og
deponi eller udbringning

Miljømæssige fordele
•
•
•
•

Pumpning og afvanding af slammet på poser, sikrer en
ren arbejdsproces og mindst mulige miljøbelastning for
nærmiljøet.
Effektiv tilbageholdelse af tørstof (>99 %) sikrer god
kvalitet på drænvandet og deraf minimal miljøbelastning
Ingen lugtgener under afvandingsproceduren og opbevaringen
Minimalt energiforbrug

Tencate Geotube® teknologien leveres tillige som containermodel, hvor fyldning af pose samt afvanding og opkoncentrering forløber i containeren, som efter endt opbevaringstid
køres til slutmodtager.
Teknologien er gennemprøvet med mange referencer fra
opgaver med afvanding af biologisk slam fra renseanlæg,
oprensning af regnvandsbassiner, samt oprensning af havnebassiner, søsediment, dambrug mv.
Kontakt
Kontakt os og hør meget mere om vores gode erfaringer med
Tencate Geotube® teknologien ved Jan K. Pedersen på
T: 87 22 55 35/ M: jkp@envidan.dk, Silkeborg eller fra
København Stine L. Vestergaard på T: 26 77 42 74/
M: slv@envidan.dk eller Morten Seehusen T: 27 15 37 40/
mos@envidan.dk
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