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Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, ut

Варианти на защита

с геосинтетични

материали при 

ерозионен контрол

на 

речни брегове



Ерозията от вятър и вода често причинява много неудобства и значителни щети. 

Различните проблеми с ерозията са твърде сериозни, за да бъдат коригирани с 

прости „естествени“ методи, като например засаждане на растителност или 

използване на биоразградими продукти.

Вместо това е необходима допълнителна 

постоянна система, с която да се подпомогне 

укрепването, стабилизирането и защитата на 

речните брегове.

Предназначени материали за ситуации, когато 

природата сама по себе си не може да се 

справи и където постоянната защита от ерозия 

е от съществено значение.



Геосинтетичните материали от  раздел «Рогозки» имат предназначение да 
подпамагат развиетието на кореновата система и по този начин да 
образуват растителност, която от своя страна да  изгради постоянна 
ерозионна защита на склонове, реки, брегове, канавки, канали,брегови 
линии и други уязвими ерозионни зони. 

Геосинтетични рогозки (Geomats)

Геосинтетичната рогозка представлява плътен триизмерен 
матрак за предпазване от ерозия, изработена от дебели 
полиамидни нишки, разтопени там, където се пресичат. Над 
90% от обема на подложката е наличен за пълнене на 
почвата, което осигурява положителна интеграция и 
незабавна стабилизация на повърхностите на наклона, като 
същевременно осигурява подобрена среда за покълването на 
семената. 



След като се установи слой от растителност, рогозката 
осигурява коренови системи с постоянно укрепване, което 
води до интегрирана, ефективна система за контрол на 
ерозията. На стръмни склонове Енкаматът понякога се 
използва само с хидроспиване, действащо като защитен 
слой. Структурата на сърцевината на Enkamat забавя 
скоростта на вятъра и прониква вода, като по този начин 
предотвратява ерозията и дори насърчава утаяването

Типове геосинтетични рогозки:
* Рогозка от отворен тип
* Рогозка с прешит нетъкан геотекстил 
* Рогозка с армирана мрежа
* Рогозка с биоразградима подложка
* Рогозка с битумизирано покритие



Геоклетъчна система (Geocell)

Изработва се от  ленти, които са  ситно назъбени от 

двете страни и точково заварени с ултразвук, като 

при разтягане на сегментите се получава нова 

клетъчна конфигурация (медена пита)

Видове материали използвани при 

производството 

на геоклетъчните системи.

-Полиетилен с висока плътност (HDPE)

-Полиестер и др. полимерни материали

Спрямо нуждите на всеки проект геоклетъчните 

системи 

могат да се произвеждат плътни или 

перфорирани.

Перфорираните геоклетки са подходящи за 

дрениране на

запълващия материал.

Отворите на перфорираните геокелтки могат да 

бъдат :

- Ф 10 мм  или  Ф 20 мм



Системите могат да се използват в различни области 

на строителството. Те са подходящата  при защита 

от ерозия на склоновете, диги и различни видове 

водни резервоари и други.



Геоматраци (Geotubs)

Геоматраците са изработени от тъкани геотекстили,

които са прешити заедно и образуват цял матрак с 

индивидуални размери.

Геоматраците се използват за ерозионен контрол 

на речните брегове. 

Спрямо нуждите на проекта 

* Без зелено лице 

* Със зелено лице

Запълване:

*Бетон

*Почва

*Пясък
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