लहान मातीचे बांध ( Earthan Structure)
ओघळीचे

ं दीएवढया लांबीचा ओघळीम ये मातीचा बांध घातला जातो यास अदन

चर असे

हणतात.
ओघळीचे या भागाम ये अनघड दगड उपल ध होत नाहीत अशा िठकाणी लूज बो डरची कामे करणे
श य होत नाही तेथे अदन

चरची कामे केली जातात.

उ ेश :


ओघळीवर आडवे मातीचे बांध घालून ओघळीमधून वेगाने वाहणा-या पा याचा वेग कमी केला
जातो.



पाणी थांबवून जिमनीत मुरिवले जाते.



पा यामुळे जिमनी या होणा-या धुपीस ितबंध केला जातो.



बांधा या खाली झुडुपांची लागवड क न झाडे ारा तयार केला जातो.

जागेची िनवड :


ओघळीम ये अदन बांधावर येणारे पाणलोट े 10 हे . पे ा कमी असावे.



पाणलोटातील ओघळीचे (एल से शन) काढले आहेत याव न अदन बांधा या जागा िनि त
केली जाते.



दोन बांधातील उभे अंतर 1 मी. पे ा जा त असावे.



ना या या तळात उघडया खडकावर बांधाची जागा िनि त क नये.



माती कामासाठी माती उपल ध असेल अशा िठकाणी बांध घालावा.



बांधा या सांडीकडील बाजूस कठीण मु म लागेल व बांध घातलेनंतर सांडवा खचून दु सरी
ओघळ तयार होणार नाही अशा िठकाणी बांध घातला जातो.

आकृतीबंध :


बांधाची लांबी ओघळी या ं दीएवढी घे यात यावी.



बांधाचा माथा 0.60 मी. ठे व यात यावा.



बांधाचा बाजु उतार 1:1.50 कवा 1:2.00 ठे व यात यावा



ओघळी या खोली माणे बांधाची ऊंची ठे व यात यावा. (सरासरी 1.00 मी.)



बांधा या पायाची खोदाई 0.30 मी. इतकी कर यात यावी.

माती काम :
अदन बांधाम ये 0.60 मी. उं चीने पाणी साठे ल अशा उं चीव न व पायापासून 30 स.मी.बम सोडू न
सांडीचे 0.60

ं दीचे सांडीकाम क न यामधील माती बांधास वापरली जाते. मु म िनघालेस

के सगसाठी वापरला जातो. मु य बांधासाठी लागणारी माती बांधाचे पुढील बाजूस पाणी साठयाम ये
ख े घेऊन बांधाचे काम पुण केले जाते . बांधाचा माथा 0.60 मी. ं दीचा व समपातळी ठे वला जातो.
मंजूर लांबी, उं ची व बाजू उतार 1:
1:1.5 या माणे काम केले जाते. बांधाचे संपूण माती काम व 0.60 मी.
उं चीचे िप चग पावसाळयापूव पूण केले जाते .
जैिवक काम :
पावसाळया या सु वातीस जिमनीम ये पुरेसा ओलावा झालेवर बांधाचे मागील बाजूस 0.50 मी.
अंतरावर झुडुप व 2.50 मी. अंतरावर झाड याची थािनक जातीमधील चांग या रोपांची लागण केले
जाते. तसेच बांधा या माती या भरावावर थािनक गवताची लागण केले जाते .

