TenCate Geotube ®
Revolusjonerende
slamavvanningsteknologi

Som forhandler tilbyr EnviDan TenCate Geotube®, en
revolusjonerende avvanningsteknologi for alle typer slam
og sedimenter.
Teknologien krever ingen permanente anlegg eller faste
installasjoner. Den brukes i det omfanget som er nødvendig,
og avvanning og oppbevaring skjer i én og samme prosess.
Teknologien bruker store porøse poser bestående av et
syntetisk lerret, som holder tilbake fast materiale, men
samtidig tillater overskytende vann å drenere. Metoden er
enkel å bruke, effektiv og fleksibel.

TenCate Geotube®-teknologien kan med fordel
brukes til avvanning av:

• Biologisk slam fra renseanlegg, som alternativ til
tradisjonell mekanisk avvanning eller avvanning på
slammineraliseringsanlegg som permanent eller
midlertidig installasjon
• Sedimenter fra havnebassenger, sjøsedimenter og lign.
• Sedimenter fra regnvannbassenger, kanaler, renner mv.
• Slam fra industriell produksjon
• Slam fra fiskeanlegg

EnviDan A/S påtar seg følgende oppgaver i
forbindelse med gjennomføringen
Teknisk rådgivning, bistand og koordinering
• Leveranse av poser, dreneringsmatter mv.
• Leveranse av øvrig maskinelt utstyr
• Rådgivning i forbindelse med gjennomføring av
prosjektet
• Test og dokumentasjon av resultater

TenCate Geotube®-teknologien virker i 3 trinn
1. Fylling av Tencate TenCate Geotube®-posen:
Slam eller sediment tilsatt polymer pumpes til posen.
Polymeren sikrer god flokkdannelse og derav optimal
separering av slam og rejektvann.

2. Avvanning:
Drenert vann ledes tilbake til renseanlegg, kloakksystem
eller resipient avhengig av prosjektets karakter.
3. Oppkonsentrering:
De fylte posene ligger til ytterligere drenering i 2-12 md.
avhengig av slamtype. Det avvannede slammet/sedimentet
graves bort, og avhengig av slamkvaliteten deponeres det på
avfallsplass eller sluttdisponeres på landbruksjord.
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Etter rensing

TenCate Geotube®-teknologien sikrer en miljømessig ren
metode til rensing med minimal påvirkning av nærmiljøet.
Fordeler ved bruk av Tencate TenCate Geotube®
• Enkel teknikk med minimale drifts- og
vedlikeholdskostnader
• Stor hydraulisk og prosessmessig kapasitet
• Leveres i mange størrelser
• Kan brukes på alle typer slam
• Avvanning og oppbevaring av slam skjer i én og
samme prosess
• Høyt tørrstoffinnhold – avhengig av slamtype oppnås
et forventet tørrstoffinnhold på 15–50%
• Metoden sikrer minst mulig mengde til transport og
deponi

Miljømessige fordeler

• Pumping og avvanning av slammet i poser sikrer en
ren arbeidsprosess og minst mulig belastning for
nærmiljøet.
• Det at tørrstoffet holdes effektivt tilbake (>99 %) sikrer
god kvalitet på dreneringsvannet og derfor minimal
miljøbelastning
• Ingen luktplager under avvanningsprosessen og
oppbevaringen
• Minimalt energiforbruk
TenCate Geotube®-teknologien leveres i tillegg som
containermodell, hvor fylling av pose samt avvanning og
oppkonsentrering skjer i containeren, som etter endt

Før rensing

oppbevaringstid kjøres til sluttmottaker.
Teknologien er gjennomtestet og har mange referanser fra
oppgaver med avvanning av biologisk slam fra renseanlegg,
rensing av regnvannsbassenger, samt rensing av havnebassenger, sjøsedimenter, fiskeanlegg o.l.
Kontakt oss og hør mye mer om våre gode erfaringer med
Tencate TenCate Geotube®-teknologien:
Norge
Martin Brenne T: +47 902 16 830/mbr@envidanmomentum.no
Danmark
Jan K. Pedersen T: +45 40 31 69 88/jkp@envidan.dk

www.envidanmomentum.no

