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ГЕЛ ЗА ИЊЕКТИРАЊЕ
Технологија која се употребува за 
хидроизолација и поправки (репарација) на подземни објекти

Гел формула 
и технологија 
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ШТО Е TOA ГЕЛ ЗА 
ИЊЕКТИРАЊЕ?

Гелот за ињектирање е флексибилна (еластична)  маса од ми-
нерално потекло, како за суви така и за мокри површини, без 
растворувач, траен, мек и еластичен. 
Отпорен е на временските влијанија и УВ зрацењата. Гелот е от-
порен на мраз и температури до +100 степени целзиусови.
Гелот има врзувачки капацитет 
со дел од водата,  а вишокот на 
водата ја истиснува надвор од 
неговото опкружување.
Како гел, супстанцата е отпорна 
на вода и има висока отпорност 
на дифузија, на солена вода и 
студени (ниски) температури.
Не е корозивен и не може да 
биде загрозен од битуменски 
подлоги. 



КАДЕ СЕ УПОТРЕБУВА 
ГЕЛОТ ЗА ИЊЕКТИРАЊЕ?

Гелот за ињектирање е особено погоден и незаменлив во спречу-
вање на пенетрација (навлегување) на вода во подземни (под-
румски) простории, или за обновување на недостапни деловиод 
објекти, делумно или целосно укопани како, тунели, хидроцент-
рали, базени, фонтани и слично.
Материјалот е погоден за запечатување на површини и фуги во 
материјали како што се бетон, тула, стакло, керамички плочќи, 
алуминиум, сите видови на железо и на челик, бакар и како и 
различни синтетички материјали.



Поправките (санацијата) во повекето случаи, се постигнува со дупчење 
на дупки за ињектирање во оштетената површина или непосредно до неа, 
така  што се поставуваат инекциони пакери, (работни и контролни). Бројот 
и распоредот (поставување на пакерите) е различен за секоја ситуација – 
предмет на работењето и е во зависност од водениот проток, димензиите 
на елементите кои се дупчат и квалитетот на матријалот од кој е изведен 
елементот.Преку работните  пакери под голем притисок (50-200) атмос-
вери се убризгува потребна количина од гелот и тоа во правецот на прос-
торот од кој водата  под притисок влегува во внатрешноста на објектот.
Ињектирањето трае до моментот додека низ контролните пакери намес-
то вода протече гел. Со ова се постигнува водата од нападнатата зона да 
биде трајно одстранета и нејзиното место да го заземе гелот кој се спро-
тиставува на евентуално преостанати влијанија на подземната вода под 
притисок.
Количината на гелот кој е вбризган , во принцип одговара на волуменот 
на водата која е отстранета. Масата останува трајно во состојба на гел, го 
блокира протокот на вода, што конечно резултира со успешно елимини-
рање на водата од оштетената зона, а со тоа и на успешна санација и пре-
вентивно дејствување на евентуално повторно продирање на водата. 

КАКО СЕ УПОТРЕБУВА 
ГЕЛОТ ЗА ИЊЕКТИРАЊЕ?



ТЕХНИЧКИ ПОДАТИ

�� ОПИС�� � Едно�компонентен�гел

�� ОСНОВА� � Минерална,�базна

�� БОЈА��� � Минт,�тиркизна

�� СПЕЦ.�ТЕЖИНА� � 1,1

�� ТОКСИЧНОСТ� � � Нема

�� КОРОЗИВНОСТ� � Нема



ОНА ШТО ГО РАЗЛИКУВА СИСТЕМОТ
ЕУРАС ОД ДРУГИТЕ СИСТЕМИ

�� Другите�постојни�системи�работат�само�на�подоб-
рување�на�бариерите
�� Нашиот�систем�ги�препознава�својства�на�водата�
како�течност
�� Едно�компонентен�минерален�основен�гел�се�ко-
ристи�во�режим�на�висок�притисок��(hydralics)
�� Со�користење�на�гелот�под�притисок,�водата�се�
истиснува� од� оштетената� областа� на� конструк-
цијата
�� Тоа�се�врши�во�контактната�зона�меѓу�градбата�и�
почвата,�исто�така�се�применуваат�во�рамките�на�градежен�материјал�
�� Пенетрираниот�гел�ги�користи�водените�патишта,�како�предлог�патеки�(вектори)
�� Гелот�го��зафаќа�просторот�на�водата,�создава�преголем�(над)�притисок�и�ја�исфрла�водата�надвор,�
исто�така��ја�апсорбираи�блокира�во�гел�масата
�� Со�оваа�акција�,�со�која�значително�се�зголемува�притисок�на�подземните�води,�ние�ги�тестираме�
околните�структури�и�откриваме�нови�места�на�истекување.
�� Со�текот�на�времето�овие�притисоци�ќе�бидат�сведени�на�нормални,�природн�режим,�и�гелот��ќе�
остане�како�постојан�запечатувачки�слој.
�� Во�секој�случај�,�нашиот�систем�ги�елиминира�причините�,�а�не�последиците



НАШИ ПРИЗНАТИ 
ПРИЗВОДИ

Euras гел тип  10 +
�� Како� резултат� на� � испитивањата� и� развојот� на�
новата�технолоѓија��на�ињекциониот�гел,�оства-
рен�е�посебен�резултат�во�антикорозивноста�на�
материјалот,�така�што�му�е�зголемена�вреднос-
та�на�pH�факторот�над�10�(пасивизација�на�ар-
мирачкиот� челик).� На� тој� начин� се� задоволени�
барањата�на�Deutsche�Bahn�AG�за� �условите�за�
примена�на� геловите�во� санација�на�армитано-
бетонските�конструкции�(на�тунелите).

�� Системот�е�на�атестирање�во�Институтот�во�Гер-
манија,� неговите� позитивни� резултати� ќе� му�
овозможат�непречена�примена�при�санација�на�
тунели.

�� По�нашите�сознанија�во�овј�момент�овој�систем�
во�моментот�е�единствен�систем�кој�ги�задоволу-
ва�новопоставените�технички�услови.

Euras гел тип -20 
�� Остварен�е�нов� тип�на�инекционен� гел� кој,� за-
дрзувајќи�ѓи�сите�веќе�познати�карактеристики,�
успева�да� одржи�отпорност�на�мрзнење�до� -20�
степени�целзиусови.�Примената�му�е�во�зони�из-
ложени�на�јаки�мразови,�блиску�до�површината�
(лезната�зона�на�тунели,�равни�кровови�и�сл.).

Euras ињекционен малтер
�� Развивме�нов� тип�на�ињекционен�малтер� (со�и�
без� прируство� на� цемент)� кои� се� применуваат�
за�контактно�ињектирање�на�поземни�конструк-
ции�и�кои�за�разлика�од�останатите�материјали�
од�таа�група�при�уградувањето�со�ињектирање�,�
останува�како�хомоѓена�целина,�без�меување�на�
водоцементниот�фактор�и�без�разлагање�,�специ-
фицна�тежина�2,10�т/м3.�Со�оваа�постапка�мал-
терот�освен� контактни� конструктивни�функции,�
оставрува�и�хидроизолациона�од�првиот�момнет�
на�вградување.

�� Со�тоа�битно�се�намалува�потребата�за�санација�
на�подземните�конструкции.



Состојба на конструкцијата: Двојна армирано бетонска 
сендвич конструкција со д=2x120,0 цм, и метални плочи за-
варени измеѓу заради хидроизолација. Видливи се продори 
(навлегување)  на вода во областа на наставувањата на бе-
тонот  и бројни пукнатини и сегрегации.  Особено критична 
во областа на промена на дијаметарот на шахтата,  каде од 
конусната површина се цеди голема количина продорна вода 
и ја загрозува безбедноста на (Трафостаницата, високона-
понските кабли, електроника).

Процес на санација: Сите досегашни обиди со класични 
постапки на ињекционо лепење на водопропусните пукна-
тини и спојници  со примена на PU смола или со премази со 
пенетрациони материјали не даде задоволителни резултати 
(многу слаби точки, недостапни површината на сводот).

Примена на Euras гелот тип Б ни овозможи на принцип на 
хидраулика, убризгаме материјал во режим на висок при-
тисок (до 200 бари) и влегувајки во водените текови во зона 
на металните изолациони плочи, користејки ја таа затекната 
вода како вектор на движење на ѓелот, трајно ја истиснеме и 
не дозволуваме нејзино враќање. При тоа рН факторот на ге-
лот е>8,8 дополнително и трајно ја пасивизира (го спречува 
кородирањето) армирачкиот челик и металната изолација.

Над 35.000 кг Euras гел беше вграден во шахтата (во спој 
помеѓу  бетонските и метални елементи). Ова, исто така, по-
кажува дека во навидум квалитетниот бетон постојат шупли-
ни исполнети со агресивна вода во конструкции који биле 
изложени на екстремни влијанија во време на изградбата и 
експлоатација .www.eurastechnology.com

ПРОЕКТ:   PAP Lisina, HE Vrla, Србија
ИНВЕСТИТОР:   ХЦ Гердап, Кладово, Србија
ИЗВРШЕНА РАБОТА: Репарирање на армирано 
бетонски зидови во пумпната шахта



ПРОЕКТ:  CSE Avce ,Словенија
ИНВЕСТИТОР:  Rudis, Трбовље, SENG, Нова Горица
ИЗВРШЕНА РАБОТА: Санација на последиците на 
оштетувањата на конструкцијата во турбинскиот 
простор

Состојба на конструкцијата: Постоечќите оштетувања 
на зидот на турбината (конструктивен челик), настаната 
е заради лошо заварување. Работните  притисоци се 
околу 55 бари и предизвикано е течење на вода по 
бетонската конструкција со приближно 20,0  л/мин, 
со нагорен тренд. Покрај тоа, таа водата се заканува 
на собата каде е сместен генераторот,непосредно 
над турбинскиот простор:  Турбина е Францисова, 
реверзибилна со моќ 180-185 мегавати, производителот 
е Mitsubishi Heavy .
Процес на санација: Врз основа на спроведената  
дијагностика направено е ињектирањена спојот бетон-
метал, близу до зоната на оѓтетување со  Euras Гел Tип 
Б, се додека не се формира хомогено запечатувчки слој. 
Гелот навлезе преку зоните кои претходно беа полни 
со вода и значително го намали нејзиното продирање. 
На истиот материјал е изврѓено дополнување на на 
зоната од пит линерот , со кој дефинитивно е запрен 
протокот на вода во генератрскиот простор. Тековното 
пропуштање  е околу 9,5 л/мин. Состојбата  во моментов 
е стабилна и ги задоволува барањата на инвеститорите. 
Во случај на потреба го развивме Euras гел тип G (со 
ниски абразивно пунило, на база на гумено брашно), 
кој со ново инектирање-вбризгување, формира не 
разградувачки депозити-наслаѓи водонепропусни 
кои се вгради во области меѓу бетонот и металните 
конструкции на турбинскиот простор, во исто време се 
јавува  и како заштита против абразија на турбината со 
која мое краткотрајно да дојде во контакт.



ПРОЕКТ:  Desalinations Plant, Episkopi, Ciprus
ИНВЕСТИТОР:  Mekorot, Izrael
ИЗВРШЕНА РАБОТА: Санација на армирано-
бетонски зидови, и подови, во резервоарскиот 
простор

Состојба на конструкцијата: армирано-бетонска кон-
струкција д= 45,0-70,0 цм, видлив продор на вода (со-
лена, агресивна со многу хлорид) во областа на наста-
вувањата во бетонирањето (спојот на  подната плоча и 
на половина од висината на ѕидот). Во фаза на изградба 
поставени се набабрувачки траки на критичните споеви. 
Се приметуваат многу пукнатини по површината на бе-
тонот, како и водопропусни заптивачи на дистанцерот за 
оплата.

Процесна санација: класична постапка би била, ињек-
ционо лепење на водопропусните пукнатини и спојници-
те со примена на PU смола. Во тој случај би се постигна-
ло прекин на навлегување на агресивна солена вода во 
внатрешноста на резервоарот, ама таква вода останува 
во поголема количина во конструкцијата покрај армату-
рата и интензивно ја рајадува.

Примена на Euras Гел Тип Б ни овозможува да, на прин-
ципот на хидраулика,  вбризгаме  гел во режимот на 
висок притисок (до 200 бари), и влегувајќи во воденит 
текови во самиот бетон, користејчи ѓи како вектори за 
минување на ѓелот, при тоа ја истиснуваме водата која 
постоела таму и не  и дозволуваме нејзино враќање.

При тоа рН факторот на гелот е>8,8 дополнително и 
трајно ја пасивизира армирното железо.

Во трите резервоари е вградено  (во бетон) над 2200 
кг Euras гел.Тоа исто така е податок дека во навидум 
квалитетниот бетон, постојат шуплини исполнет со агре-
сивна вода во во конструкциите излоѓени на екстремни 
влијанија во текот на градењето.

www.eurastechnology.com



ПРОЕКТ:  Kraftwerk Hamm-Uentrop, Deutschland
ИНВЕСТИТОР:  Wiemer&Trachte AG, Siemens AG
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација на продорот на 
водата во подземниот дел на објектот

Состојба на конструкцијата: Постојните оштетување 
на конструкцијата беа во зоната на дилатација на ѕидо-
вите, покрај вградените цевни уводници, низ водопро-
пустливите пукнатини и нефункционални ињекциони 
спојувања помеѓу зидот и подот.
Процес на санација: Врз основа на спроведената 
дијагностика извршено е ињектирање на дилатација-
та на зидотвите со вбризгување на Euras Гел тип Б, до 
постигнување на хомогено затварачки слој во дилата-
цијата. Со истиот материјал е изврчено дополнување 
- пополнување на зоните покрај неуспечниот ситем на 
ињектионите црева како и кај  пополнување  на очтету-
вањата во делот на влезот на  цревата.
Се беше работено до појава на гел на контролните на 
бушотини, што укажува на целосно пополнување  на 
зоната и подземните води беа елеминирани. 
Вградено е повеќе од 2000 кг Euras Гел и трајно се от-
странети течењата кои беа присутни.

www.eurastechnology.com



ПРОЕКТ:  Царски двор, Белград, Србија
ИНВЕСТИТОР:  Министерство за култура, Енергопроект-
опрема, Србија
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација - отстранување на влага 
во подрумскиот дел од објектот

Состојба на конструкцијата: постоечката ѕидна кон-
струкција е изграден од полна тула д =80 цм,воздушна 
изолација д=20 цм и заштитен ѕид од тула д=25 цм,  из-
градена 1925-1927.
Утврдена  е  значајна влага во ѕидот. Обидот да се по-
прави со водоотпорен малтер и премази не дале никакви 
резултати.
Откопување на објектот не беше изводливо поради непри-
стапноста на делот од објектот и изграденост на соседниот 
објект под земјата.
Процесна санација: врз основа на спроведената  дијаг-
ностика за причината, утврдено е  присуство на вода во 
воздушниот слој, и пратено е пренесување на влагата на 
внатрешниот зид преку спојните тули.
Применето е растерско ињектирање  е во делот помеѓу 
заштитниот ѕид и почвата со користење Euras Гел тип Б, 
до постигнување  хомогена обвивка со која се заштитува 
надворешниот ѕид.
Со користење на камера  на оптичкото влакно, документи-
равме продирање  на гелот во воздушниот слој од ѕидна-
та конструкција по патиштатапо кои  подземна вода беше 
порано продрела, а гелот се појави на тревникот покрај 
зградата, на местото на старите корени на исечените дрва. 
Со оваа постапка се постигна  трајно исушување  на ѕидо-
вите од објектот, отстранувајки ја причината, а не после-
дицата.

www.eurastechnology.com



ПРОЕКТ:  Marina Limassol, garage, Cyprus
ИНВЕСТИТОР:  Themeliotechniki, Cyprus
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација на подна и зидна 
хидроизолација (Сикаплан фолија)

Состојба на конструкцијата: армирано-бетонскa 
конструкција д=30,0-90,0 цм, видливи продори на 
вода  (соленa, агресивнa со многу хлорид) во зони-
те  на продолжување  при бетонирањето (посебно 
спојот  помеѓу подната плоча и зидовите и на  ди-
латацијата).
Во фазата на изградба била вградена Sikaplanфо-
лија и биле изведени  ињекциони прикључоци за 
санација.
Процес на санација: извршено е инјектирање на 
Euras Гел тип Б по планот на санација и во зони-
те  каде што беше забележано присуство на вода 
во ињекционите цевки, за разлика од санациониот 
материјал Sika polyacril гел  тип 305,  Euras гелот 
постепено ја истисна целата заробена вода која се 
навогаше во зоната бетонот- изолација,така да чес-
то прескакаше по патиштата на водата уградената 
waterspor трака и на тој начин ја следеше  вода-
тата  и нејзините патишта, до комплетно елимини-
рање. Тоа имаше за поселдица целосно сушење на 
комплетните водени флеки на подот од гаражата. 
Вградено е  повеќе од 12.000 кг на Euras Gel.
Во исто време тоа е и податок и покрај изгледот 
дека бетотот е квалитетен колку многу шуплини 
има во него исполнети со агресивна вода во зоната 
на хидроизолација на подната и зидната конструк-
ција. 

www.eurastechnology.com

(Продолжува на страница 2)
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ПРОЕКТ:  Marina Limassol, garage, Cyprus
ИНВЕСТИТОР:  Themeliotechniki, Cyprus
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација на подна и зидна 
хидроизолација (Сикаплан фолија)
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Состојба на конструкцијата: армирано-бетон-
скa двојна сендвич конструкција д=2x35,0 цм, со 
вградена тешка врата како врска на  резерварот 
за вода за пиење и техничките простории-капа-
цитети. Видливи протекување во зонaтa на спојот 
понегу  двата ѕида и на спојот метал-бетон.
Процес на санација: Примената на  Euras Гел 
Тип Б ни овозможи да на птинцип на хидраулика, 
инјектираме материјал во режим на висок при-
тисок (до 200 бар), и да влегувајќи во водените 
токови во зоната на спојот помеѓу двата бетони и 
помегу бетонот и металот, ја употребиме постој-
ната вода како вектор за движење на гелот, трај-
но ја истиснеме и не дозволиме нејзино враќање.
При тоа рН факторот на гелот е>8,8 дополнител-
но и трајно ја пасивизира (го спречува короди-
рањето) челичната арматура и металнита кон-
струкција.
Повеќе од 25 кг на Euras гел е вграден (во бе-
тон метал врсќите). Во исто време, тоа покажува 
колку шуплини беа исполнети со агресивна вода 
во навидум квалитетниот бетон во конструкции 
изложени на екстремни влијанија во текот на из-
градбата и работењето. 

ПРОЕКТ: Hoch Behaelter, Wasserwerk, Usingen, 
Deutschland
ИНВЕСТИТОР: Wasserbeschaffungsverband
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација на продор на 
вода покрај ревизионата врата



�� Deutsche�Bahn�има�тестирано�полиакрилни�гелови�
кои� се� пласирани-развиени� од� некои� компании� и�
откриле�дека��нивниот�pH�е�нестабилен�со�тенден-
ција� да� транзитира� кон� ниски� вредности� (кисели�
реакции)

�� Нашио� Гел� тип� 10+� беше� тестиран� за� затварање�
на�фуги�во�тунели�во�Wissbau,�Essen,�Germany�и�со�
употреба� за� заштита� на� преднапрегнати� челични�
јажиња,�во�Инститтутот�за�Материјали�во�Србија

�� Махималната� добиена� pH� вредност� беше� 12.93� а�
просечна�вредност�е�pH�10.30

�� Euras�гелот�тип�Б�има�pH�вредност�од�8.50�до�9.00�и�
составен��е�од�агенси�кои�се�добиваат-постигнуваат�
конкретни�задачи

�� Се�употребува�за�отстранување�на�вода�и�за�обез-
бедување�на�заштита�на�армирано�железо

Euras Gel type 10+

www.eurastechnology.com
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ПРОЕКТ: Испитување на ризик од корозија на 
аматурното железо од акрилниот гел
ИНВЕСТИТОР: Deutsche Bahn, Германија
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Испитување на ризик од корозија 
на преднапрегнат челик под влијание на акрилен гел

Состојба: Беше спроведена компаративна ана-
лиза на сите полиакрилни инекциони гелови 
одобрени за употреба на објектите во железни-
цата. Биле испитувани 18 примероци кои дале 
многу различни резултати на стабилноста на pH 
вредност, која има директно влијание врз коро-
зија на арматурното железо. Само два примеро-
ци задржале  висока pH вредност од околу 9,00 
по 90 дена, а имало примероци во кои на pH 
падна на 1,20! Врз основа на таквите резултати 
беше одлучено дека тестираните полиакрилни 
гелови не  ѓи исполнат барањата за употреба на 
објектите на железниците во Германија и дека 
во иднина сите вбризгувачки материјали на 
база на вода треба да имаат минимум рН>10,00, 
со цел да се заштитат армираните конструкции 
(состојба од 2006 година).

Резултатот е:  развиен е Euras гел Тип 10+, на 
база на типот на  гелот Б  како носител и  мине-
рални адитиви кои трајно ja подигaaт  рН вред-
ност над 10.00. Испитувањата се  направени во 
Wissbau,Есен, Германија и во ИМС, Србија. Пр-
виот примерок беше направен во 2007 година. 
Тој  беше експериментално вграден во неколку 
проекти и даде добри резултати, како што се 
очекуваше.

(Во следните страници е даден извештајот на 
Институтот)









Euras Gel type -20

�� Се�користи�за�да�се�отстранат�штетните�ефек-
ти�на�многу�ниски�температури�на�вградени-
от�гел�и�неговата�способност�да�се�зголеми�
волуменот

�� Се� нанесува� во� плитките� зони� со� подземни�
води�каде�се�очекува�замрзнување�

�� Се�користи�за�поправка�на�одводни�канали�во�
јавни�гаражи�и�рамни�покриви�над�незагре-
ани��простори,�влезни�партии�на�тунели,�итн�

�� Сите�Euras�гелови�се�направени�на�неорган-
ска�основа-база�и�се�безопасни�за�животната�
средина,�подземни�води�посебно.�
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ПРОЕКТ: Гаража, Нов Белград, Србија
ИНВЕСТИТОР: Приватни корисник, Нов Белград, 
Србија
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Санација на хидро-изолација 
на продорот на цевките низ равниот кров

Состојба на конструкцијата: армирано-
бетонскa конструкција д=30 цм, со соевите 
на хидроизолација и заштитната облога од 
бетонски плочи. На местото на сливникот 
и на присутните пукнатини на кровната 
плочана гаражата се јавуваат перманентни 
протекувања, со зголемен обем при врне-
жи и топење на снег.
Процес на санација: Се правени обиди 
со класична постапка на симнување на де-
лот од заштитниот слој и обработка на сли-
вничката конструкција со хидро-изолацио-
ни материјали на база на битумен.
Примената на  Euras Гел Тип Б ни овозможи 
да на принцип на хидраулика убризгаме 
материјал во режим на висок притисок (до 
200 бара). Влегувајки во водените текови 
во зоната на цевката од сливникот и тер-
моизолациониот слој, трајно ја истиснавме 
водата и недозволуваме нејзино враќање.
Користен е гел тип -20 заради тоа што га-
ражата не се грее а кровната плоча трпи 
ехтремни зимсќи температури.

www.eurastechnology.com



Euras малтери 
(ињектирање)

�� Ова�е�инјекциска�смеса,�која�работи�по�законите�
на�хидраулични�системи�

�� Тие�(малтерите)��се�состав�на�смеса�од�гел�и�ми-
нерални�агрегати,�со�или�без�додавање�на�цемент�

�� Тие�ја�отстрануваат�вода�од�дадената�област,�не�
се�растараат�ниту�се�и�мешааат�со�околната�вода�

�� Kонечна�цврстина�е�речиси�ненамалена��во�однос�
на� вредноста� на� истиот� материјал� без� додаден�
гел�

�� Специфична�тежина�е�2,0-2,2�г/цм3�во�зависност�
од�агрегатот�

�� Може�да�се�ињектира�подвода,�како�статични�или�
течен�(свежи�или�море)�без�да�биде��деградиран.�

�� Се�користи�за�контакт�фугирање�на�тунели�во�об-
ласта� на� поголем� проток� на� вода� и� постигнува�
ефектот�на�брза�изолација�

�� Во�моментов�тоа�е�во�програмата�за�реконструк-
ција,� како� алтернативно� решение� за� фугирање�
консолидација�(обовување)�на�резервоар�на�хи-
дроелектрана�Вишеград,�Босна,�каде�штто�загу-
бите�на�вода�се�околу�15�м3/сек.
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ПРОЕКТ: Neuer Kaiser Wilhelm Tunnel, Cochem,
Deutschland
ИНВЕСТИТОР: Alpine Bau, Dortmund, Deutschland
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Развој и испитување на
Euras малтерите (ињекционите)

www.eurastechnology.com

Проект: развој на ињекциониот мал-
тер за контактно ињектирање на ту-
нелисо моментални ињекциони спо-
собности
Резултат: на основа на постоечките 
рецептури на ињекциониот малтер со 
ниска количина на цемент, со дода-
вање на различна количина на Euras 
гелот, сторивме ињективен малтер 
со одлично распростирање на вибро 
масата, способен да се лепе на се-
која површина (во дадениот случај 
на пластични шише), да ја истисне 
водата влегувајки во неа и да не се 
меша со неа и да не го отпушта це-
ментот.
Црстинта на притисок е незнатно на-
малена во однос на изворната меша-
вина.



ПРОЕКТ: Neuer Kaiser Wilhelm Tunnel, Cochem,
Deutschland
ИНВЕСТИТОР: Alpine Bau, Dortmund, Deutschland
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  Развој и испитување на
Euras малтерите (ињекционите)
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Состојба на конструкцијата: армирано-бе-
тонскa префабрикувана тунелска конструкција 
и појава на протечна вода на споевите на пре-
фабрикуваните елементи.

Процес на санација: Се планира примена на 
Euras малтер (ињектирачки) во зоната на зголе-
мен доток на вода. Ињектирање би се вршело со 
постоечката опрема, со претварање на дотогаш-
ната ињекциона маса со додавање на Euras гелот 
во малтер кој функционира на база на хидраули-
ка. На тој начин затечената вода би се елимини-
рала ефикасно и трајно од контактната зона. Об-
логата на  ињекционата опрема не поседуваше 
отвори за одвод на водата која се истиснува од 
спојот на тунелската облога и скопаниот профил 
од карпата. Не е вградено во наведениот проект, 
нити на следниот тунел Karslruhe.
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ПРОЕКТ: HE Gerdap 1, дилатација S2-S3, мократа галерија
ИНВЕСТИТОР: JP Gerdap, Kladovo, Srbija
ИЗВРШЕНА РАБОТА:  санација на дилатација во мократа 
галерија

Состојба на конструкцијата: дилатацијата помеѓу блоко-
вите 2 и 3 во зоната на сува и мокра галеријаизведена е со 
трострука waterstop трака. Оштетувањето и протокот на вода 
се уочени веднаш после изградувањето (1972), а со тек на 
времето количината се згоелмувала со тренд на се поголем 
раст (во зимски период преку 100 л/сек). Вршени се ппоби за 
затварање, најдовме уградени ињекциони цевки во оштете-
ната зона.

Процес на санација: Изврсено е ињектирање на Euras мал-
тер од сувата а покасно и од мократа галерија во зоната на 
дилатација, која претходно е обложена со траки од експан-
диран лим со отвори кои задрзуваат фракции од 4,0-8,0 мм, 
а само за привремено уцврстена подконструкција. Водата во 
дилатацијата има воден столб од преку 40 м (долната вода) и 
вршеше делумно испирање на ињектираниот материјал чија 
фракција е д> 4мм остана на лимот, а делот комплетно оста-
нуваше. Така уградениот слој го пригуши водениот удар  и 
постана дренажен слој. На него тогаш му се доињектира Euras 
гел тип Б и му ги обновивме својствата на ињекцион изола-
ционен малтер на потребното место. Во зоната над овој слој 
ињектиравме Euras гел и имајки во обзир дека е потежок од 
водата (1,12-1,15 г/цм3)тој формира еден флуиден изолацио-
нен слој, од една страна ослонет на слојот од малтерот, а од 
другата притиснат со водениот столб. Таквата хидраулична 
тапа ги прати сите движења на дилатацијата и функционира 
непречено.

Пред да се уцврсти финално со клизни анкери конструкција-
та, бесе тргната од непознати извршители и до сега не е об-
новувана.



Euras Gel type γ

�� E�составен�од�основниот�гел�тип�Б�и�филер�кој�има�
улога�даѓи�апсорбираат�радионуклидите�содржани�во�
контаминираната��почва�и�вода�

�� Со� корисрење� на� хидрауличниот� ефект,� консолиди-
раното�фугирање�во�земјата�може�да�биде�изведено�
во� смисол� на� отсранување�и� запирање�на� контами-
нираната�подземна�вода�со�моментален�ефект,�да�се�
идентификуваат�изворите�на�контаминација�на�под-
земната�вода�и�оштетените�делови�од�конструкцијата�
перманентно-постепено�да�се�изолираат

�� Во�Институтот��Винча,�Србија,�извршено�е�тестирање�
на�мешавината�на�гелот�и�констаирано�е�дека�негова-
та�стабилност�е�12500�kgy�и�без�да�ја�загуби�изолаци-
оната�способност.

�� Апсорпција�додаток�е�резултат�на�развојот�на�ITNMS,�
Србија�

�� Овој�систем�се�употреба�за�обновување�на�контами-
нирани� подземни� води� и�штетите� во� конструкциите�
кои�ги�направила�таа,�односно�во�решавање�на�про-
блеми�или�финално�складирање�на�нуклеарен�отпад�

�� До�сега�овој�систем�не�се�применуван
www.eurastechnology.com



Project   Investor Project   Investor
Mehrfamilienhaus, Schwalbach/Ts Milosevic GmbH, Lich
Büro und Wohnhaus, Frankfurt/M Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Bürogebäude Gross, Frankfurt/M Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Liegenschaft Bockenheimer Warte, Frankfurt/M DG Immobilien Facility, Frankfurt/M
Presswerke Volkswagen AG, Halle 8, Emden Wiemer & Trachte AG, Dortmund
VGW/Post, Hafenstr. 51, Frankfurt/M Gross & Partner, Frankfurt/M
Gerling Versicherung, Köln Hoch & Tief AG, Essen
Schloss Kransberg, Usingen Privat Kunde, Kransberg
Seehotel Binz-Therme, Rügen Hörnig Gruppe, Aschaffenburg
Hochbehälter Lindenhof, Usingen IG Müller, Wetzlar
Hotel La Strada, Kassel Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
Reihenhäusern, Nidderau IG Müller, Wetzlar
Mehrfamilienhaus, Nidderau-Heldenbergen Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Reihenhäusern, Neue Mauerstr., Bad Homburg Privat Kunde, Bad Homburg
DePfa Bank, Wiesbaden Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
Mehrfamilienhaus, Frankfurt/M Midanko & Cie, Frankfurt/M
Einfamilienhaus, Kiebitzweg, Diedenbergen Privat Kunde, Diedenbergen
Drosselschacht, Monsheim Hebau GmbH, Mainz
Bürogebäude, Rüsselsheim IG Müller, Wetzlar
Bürogebäude ESWE, Wiesbaden Wiemer&Trachte AG, Dortmund
Altersheim, Stadtallendorf IG Müller, Wetzlar
Wasserbehälter Lindenhof, Usingen Wasserbeschaffungsverband, Usingen
Einfamilienhaus, Vircorin (CH) Privat Kunde, Paris (F)
Brunnen, Energieversorgungs Offenbach Energieversorgungs Offenbach AG
Wasserbehälter Hohe Berg, Usingen Wasserbeschaffungsverband, Usingen
Einfamilienhaus, Giessen Privat Kunde, Giessen
Jugendtheater, Giessen IG Müller, Wetzlar
Mehrfamilienhaus, Rüsselsheim-Bauscheim Privat Kunde, Rüsselsheim
Bürogebäude Voltastr.1a, Frankfurt/M WSL GmbH, Kromberg
Geschwister Scholl Schule, Giessen IG Müller, Wetzlar
Garagen, Waldplateau, Kelkheim Bilfinger + Berger AG, Frankfurt/M
U-Bahnstation Hauptwache, Frankfurt/M Walter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Bürogebäude Energis, Frankfurt/M - Rödelheim Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

Bürogebäude, Lyoner Str. 20, Frankfurt/M Walter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Garage Citroen Heusler, Frankfurt/M Deutsche Asphalt, Neu-Isenburg
U-Bahnstation Adickesallee, Frankfurt/M Walter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Schacht, Erdfunkstelle, bei Usingen Wasserbeschaffungsverband, Wilhemsdorf
Wandersmanntunel, bei Hofheim Walter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Wasserbehälter Merzhausen, bei Usingen Wasserbeschaffungsverband, Wilhemsdorf
Brunnen, Dreimühlenborn, bei Usingen Wasserbeschaffungsverband, Usingen
Wetterau Volksbank, Friedberg IG Müller, Wetzlar
Rathaus, Parkstr 75, Bad Nauheim IG Müller, Wetzlar
Prisma - Haus, Frankfurt/M - Niederad Deutsche Asphalt, Neu-Isenburg
Brauchwasserbehälter, DB Lagerhaus, Darmstadt Grötz GmbH & CO.KG, Karlsruhe
Militärischerobjekt, Zlatibor (YU) Vojska Jugoslavije
Reihenhäusern, Theodor-Heus-Str., Friedberg SÜBA GmbH, Frankfurt/M
TKK, Schlossplaz, Hanau IG Müller, Wetzlar
EFH, Im Burgfeld 42, Frankfurt/M - Römerstedt Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
DRK, Königswarter Str., Frankfurt/M IG Müller, Wetzlar
DH, Riedstadt - Wolfskehlen Nesa Bau GmbH, Gustavsburg
Bürogebäude, Marburger Str. 86, Giessen Donhauser + Hofmann GbR
Tiefgarage Westhafenhaus, Frankfurt/M Hörnig Gruppe, Aschaffenburg
KG Brückengebäude, Frankfurt/M - Westhafen Hörnig Gruppe, Aschaffenburg
EFH, Frankfurt/M - Nied Privat Kunde, Frankfurt/M
EFH, Nieder Ramstadt IG Müller, Wetzlar
MFH, Am Pfaracker 2-4, Erbach Walter Bau - Dywidag AG, Wiesbaden
MFH, Hauptstr. 126, Eppstein Hebau GmbH, Mainz
DHH, Darmstadt - Traisa Privat Kunde, Darmstadt
EFH, Blankenhein Privat Kunde, Bielefeld
Stadtkrankenhaus Hanau IG Müller, Wetzlar
Bürogebäude, Beograd (SCG) Zepter International, Beograd
Bürogebäude, Blok 30, Novi Beograd (SCG) Zepter International, Beograd
MFH, Schillerstr. 88, Neu-Isenburg Ideal Bau GmbH, Neu-Isenburg
EFH, Wetzlar - Scwalbach Privat Kunde, Wetzlar
EFH, Harxheim - Selzen  Hill GmbH, Mainz
EFH, Brüssels (B) Privat Kunde, Moscow (RUS)
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Garaze, stambeni blok, N Beograd Napred, Novi Beograd
Kraftwerk Hamm-Uentrop, (D) Wiemer & Trachte AG – Siemens AG (D)
Rafinerija nafte, industrijski šahtovi NIS, Pančevo
Hochbehaelter, Usatal (D) Wasserbeschaffungsverband Usingen (D)
Skladište karbamida, Azotara Pancevo HIP Pančevo
Podzemna garaža, Novi Beograd Napred, Novi Beograd
Hochbehelter Neu Anspach (D)  Wasserbeschaffungsverband Usingen (D)
Plivački bazen, Novi Sad SPENS Novi Sad
Hochbehehelter Merzhausen (D) Wasserbeschaffungsverband Usingen
Slivnici, ravni krov pozorišta Srpsko Narodno Pozorište, Novi Sad
Ravni krov, mala sala, Novi Beograd Beogradska Arena, Novi Beograd
Michael Bilding, Limassol (CY)  Privat Kunde, Cyprus
Ravni krovovi, Sajamske hale, Beograd Beogradski Sajam, Beograd
Vojni objekat, Jadovnik Vojska Srbije
Liftovski saht, Nemanjina 6, Beograd JP Zeleznice Srbije
Vojni objekat, Divčibare Vojska Srbije
Garaža Pionirski park, crpna stanica Energoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Izlozbeni prostor, muzej, Knjazevac Zavičajni muzej, Knjaževac
Zidna galerija, HE Zvornik HE Zvornik
Rezidencija, ul. Jevrema Grujica Beograd Vojska Srbije
JG Pionirski Park, Beograd Energoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Streljana, Pančevo Vojska Srbije
Bilding Tessera Fanaria, Larnaca Themeliotehniki, Cyprus
Chapo Central, Nicosia Chapo-Themeliotehniki, Cyprus
Deloitte Nicosia Athienitis-Themeliotehniki, Cyprus
Stambeni objekat, garaža, C. Nikolaja , Beograd No Limite Style, Subotica, Srbija
Waterplant, Nicosia GCC-Themeliotehniki, Cyprus
Desalination Plant, Pafos Themeliotehniki, Cyprus
PAP Lisina, HE Vlasina HE Đerdap, Srbija
HE Djerdap I HE Djerdap, Srbija
Olympic Residence Limassol (CY) Atlas Pantou, Temeliotehniki (CY)
HE Vrla 1-4 HE Djerdap, Srbija
Brodska prevodnica, Djerdap I HE Djerdap, Kladovo

Schacht, Obertshausen Hill GmbH, Mainz
Reihenhäuser, Bad Vielbel - Dortelweil SÜBA GmbH, Frankfurt/M
Vojno Medicinska Akademija, Beograd, (SCG) Vojska Jugoslavije
Javno sklonište, Bul. Revolucije 384,  Beograd,  (SCG) Javno preduzeće za skloništa, Beograd
Atomsko sklonište, Bul. C. Lazara 40,  Novi Sad,(SCG) Javno preduzeće za skloništa, Beograd
Uniklinik, Frankfurt/M Business Werkstatt GmbH, Dreieich
EFH, Offenbach - Mühlheim Privat Kunde, Offenbach
Stajaliste Vukov spomenik, Beograd, (SCG) ZTP, Beograd
Wasserbehälter Hattensteinweicher, Usingen Wasserbeschaffungsverband, Usingen
Schacht, bei Eschbach Wasserbeschaffungsverband, Usingen
Päritetgebäude, Frankfurt/M Business Werkstatt GmbH, Dreieich
Podzemni prolaz, Sajam, Beograd, (SCG) Ratko Mitrovic-Holding, Beograd (SCG)
Martinushaus, Aschaffenburg Hörnig Gruppe, Aschaffenburg
EFH, Larnaca, (CY) Privat Kunde, Larnaka, (CY)
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Bauscheim DM Bau GmbH, Rüsselsheim
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Königstädten DM Bau GmbH, Rüsselsheim
Podzemni prolaz, Bul. Vojvode Misica, Beograd Holding Ratko Mitrovic, Beograd
Samico Bilding, Nicosia (CY) Temeliotehniki & JP Cyprus
US Army Kaserne, Hanau , Pumpenhaus Hoernig Grupe, Aschaffenburg
tera Bilding, Limassol (CY) Temeliotehniki & JP , Cyprus
Podzemni prolaz na Terazijama, Beograd Direkcija za puteve, Beograd
Hotel Aeneas, Agia Napa (CY) Temeliotehniki , Cyprus
Attiko Metro, Aigaleo, Atina (GR) Domissima & Pantehniki & Aktor
Hotel Sun Garden , Agia Napa, (CY) Temeliotehniki , Cyprus
Altenhaus, Larnaka (CY) Privat Kunde , Cyprus
Podzemno skloniste, Valjevska 8, Beograd Stankom Holding, Beograd
Poslovni objekat, Vasina 8, Beograd Faring d.o.o., Beograd
Zeleznicka stanica, Kikinda JP Železnica Srbije
Kraljevski dvor, Beograd Energoprojekt AD, Beograd
Zgrada Opštine Pancevo Opština Pančevo
Desalinations Plant Dhekelia, (CY) Cybarco LTD, Cyprus
Zgrada JKP Sklonište, N.Beograd Napred, N. Beograd
Tiefgarage, Oldenburgerstr. Muenchen, (D) Terres GmbH, (D)
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Desalinations Plant Episkopi (CY) Mekorot & Themeliotechniki (CY)
HE Vrla 1-4 HE Djerdap, Kladovo
Apartment Bilding, Larnaka (CY) Themeliotechniki (CY)
Office Bilding Demetriades, Limassol (CY) Themeliotechniki (CY)
Dilatacija s2-s3, mokra galerija, Đerdap I HE Đerdap, Kladovo (SRB)
Basement, Sikaplan, Marina Limassol Themeliotehniki (CY)
Fuel station, Marina Limassol Themeliotehniki (CY)
Marina Limassol (CY) Themeliotehniki (CY)
Wohnpark Suedring, Duesseldorf (D) Wohnpark Suedring GbR, Dusseldorf (D)
ČHE Avče, turbinski prostor, (SLO) Rudis, Trbovlje (SLO)
Sharjah Mall, UG Garage, (UAE) All aspects, Sharjah, (UAE)
Tunnel Monte Kristo, Malta Polidano Group, Malta
HEC Sveta Petka, lučna betonska brana (MK) RIKO, Ljubljana, ELEM Skopje

...и многу повеќе објекти
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