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PERVERSMAS GEOTINKLŲ TECHNOLOGIJOJE

Tensar International yra įgijusi 30-ies metų patirtį analizuojant ir gerinant 

geotinklų eksploatacines savybes. Remdamasi techninėmis žiniomis ir įvairiais 

tyrimais, Tensar radikaliai perprojektavo pagrindinę geotinklų struktūrą, kad būtų 

sukurtas naujas, revoliucinis gaminys. TriAx geotinklas yra šio mokslinio tyrimo 

atomazga, simbolizuojanti geotinklų technologijos ateitį, naudojant vieną  

iš patvariausių formų – trikampę struktūrą.
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Tensar įmonė išrado ir buvo originalios 

dviašio geotinklo formos pradininkė, 

– iki šiol tai yra geotinklas, pasižymintis 

geriausiomis eksploatacinėmis 

savybėmis transportu apkrautose 

vietose.

Kadangi Tensar strategija  yra pastovus 

gaminių tobulinimas ir naujovių 

diegimas, tikslas pagerinti dviašį 

geotinklą ir suteikti jam dar geresnių 

ilgalaikių eksploatacinių savybių tapo 

iššūkiu naujovių diegimo komandai.

GIMĘ IŠ TENSAR TECHNOLOGIJOS

TriAx užtikrina geresnį žvyro/skaldos sukibimą ir sąveiką, ko pasekoje pagerinamos mechaniškai stabilizuoto sluoksnio struktūrinės eksploatacinės savybės.

Nagrinėdama visas projektines dviašio 

geotinklo charakteristikas bei atlikdama 

bandymus ir tyrimus, naujovių diegimo 

komanda sugebėjo nustatyti pagrindinius 

veiksnius, darančius įtaką eksploatacinėms 

geotinklo savybėms. Tai yra gijos 

skerspjūvio profilis, gijos storis, jungčių 

efektyvumas, akutės dydis ir svarbiausia 

– standumas plokštumoje.

Tyrimas išsirutuliojo į revoliucinius pokyčius 

nuo stačiakampės prie trikampės tinklo 

akučių formos. Šis esminis tinklo struktūros 

pokytis kartu su gijos storio ir jungčių 

efektyvumo padidinimu suteikia žymiai 

geresnį žvyro/skaldos sukibimą ir sąveiką,  

ko pasekoje pagerinamos mechaniškai 

stabilizuoto sluoksnio struktūrinės 

eksploatacinės savybės.

Tai buvo perversmas geotinklų 

technologijoje su svarbiais, naujais ir 

pažangiais laimėjimais viršijančiais tikslą, 

pagerinti dviašio geotinklo eksploatacines 

savybes. Buvo atlikta daugybė kruopščių 

bandymų, siekiant palyginti funkcines TriAx 

ir Tensar dviašių geotinklų savybes.  

Šie bandymai patvirtino atlikto mokslinio 

tyrimo reikalingumą ir galutinai įrodė,  

kad TriAx geotinklai funkcionaliai geriau 

veikia negu Tensar geriausi dviašiai 

geotinklai.
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APKROVOS PASISKIRSTYMAS

Gamtoje apkrovos pasiskirstymas yra trijų dimensijų dydis ir veikia spinduliniu principu 

visuose užpildo lygiuose. Tam, kad stabilizuotas sluoksnis būtų efektyvus, jis turi paskirstyti 

apkrovą visais 360 laipsnių. Optimalių eksploatacinių savybių užtikrinimui, armavimas 

geotinklu mechaniškai stabilizuotame sluoksnyje turėtų pasižymėti dideliu spinduliniu 

standumu per visus 360 laipsnių.

DAUGIAKRYPTĖS SAVYBĖS

Dviašių geotinklų tempimo standumas 

daugiausia yra dviejų krypčių. TriAx 

geotinklai turi tris pagrindines standumo 

kryptis, kurios dar labiau sustiprėja dėl savo 

trikampės geometrijos. Tai rezultatas iš 

esmės skirtingos nei bet kokio kito geotinklo 

struktūros, kuri suteikia beveik vienodą 

standumą visais 360 laipsnių. Tai iš tikrųjų 

daugiakryptis gaminys su beveik 

izotropinėmis savybėmis.

Mažiausias kiekvieno gaminio spindulinis 

standumas gali būti nustatomas pagal 

atitinkamas Tensar gaminių technines 

nuorodas.

JUNGTIES VIENTISUMAS

TriAx gaminamas iš ekstrudinio 

polipropileninio lakšto. Tuomet lakštas 

pramušamas su skylių matrica ir 

ištempiamas, sukuriant unikalią TriAx 

struktūrą. Šio Tensar proceso, kartu su 

jungčių suformavimu, rezultatas yra 

gaminys, išsiskiriantis ypatingai dideliu 

jungčių stipriu ir standumu.

JUNGTIES EFEKTYVUMAS

Buvo atliekami kruopštūs bandymai 

kiekvienos trijų gijų krypties atžvilgiu. 

Bandant TriAx geotinklą kiekviena kryptimi, 

buvo nustatytas ypač didelis jungčių stipris 

ir gijų standumas, kurių dėka pasiektas  

efektyvus skaldos dalelių, įstrigusių 

geotinklo akutėse tarpusavio sukibimas.

TRIAX GEOTINKLŲ
 PRIVALUMAI, LYGINANT SU DVIAŠIAIS GEOTINKLAIS

Unikali TriAx struktūra pasižymi keleta charakteristikų, kurių visuma sukuria optimalią geotinklo struktūrą, 

žymiai geriau veikiančią transportu apkrautose vietose negu įprastiniai dviašiai geotinklai. Kartu su 

tinkamu žvyro/skaldos užpildu, TriAx sukuria mechaniškai stabilizuotą sluoksnį, pasižymintį išskirtinėmis 

eksploatacinėmis savybėmis.

Apkrovos pasiskirstymas 
veikia spinduliniu principu.

Mazginė struktūra suteikia jungčiai aukštą 
efektyvumą.

Polinėje diagramoje parodomos Tensar dviašių 
ir TriAx geotinklų, pagamintų iš vienodo storio 
lakštų, tempimo standumo kreivių formos, kurios 
demonstruoja beveik izotropines TriAx geotinklo 
savybes.

Mažiausias Tensar dviašio geotinklo standumas

Mažiausias Tensar TriAx geotinklo standumas

Tensar dviašio geotinklo standumas

Tensar TriAx geotinklo standumas



5

DIDESNIS SUKIBIMAS  
IR SUTVIRTINIMAS

Mechaniškai stabilizuotame sluoksnyje  

į geotinklo akutes įsispraudusios užpildo 

dalelės, sutvirtintos geotinklo gijomis kartu 

sukuria sustiprintą kompozitinę medžiagą, 

pasižyminčią padidintomis eksploatacinėmis 

charakteristikomis. Mechaniškai stabilizuoto 

sluoksnio konstrukcinės savybės priklauso 

nuo sutvirtinamos srities didumo ir gylio. 

Geotinklo gijų forma ir storis, o kartu ir 

TriAx struktūra apskritai daro tiesioginę 

įtaką užpildo įsitvirtinimo laipsniui ir 

stabilizuoto sluoksnio veiksmingumui.

GIJOS SKERSPJŪVIO SVARBA

TriAx geotinklų gijos yra žymiai 

veiksmingesnės, lyginant su Tensar dviašiais 

geotinklais. Buvo atlikti apkrovimo 

transportu ir analitinio modeliavimo 

bandymai tam, kad būtų nustatyta gijų  

įtaka mechaniškai stabilizuoto sluoksnio 

eksploatacinėms savybėms. Rezultatai 

patvirtino gijos profilio formos ir aukščio 

derinimo svarbą. Aukštesnio profilio gijos 

žymiai veiksmingesnės negu plono profilio 

gijos, o stačiakampis profilis žymiai 

veiksmingesnis nei apvalus. TriAx 

projektuotas taip, kad būtų pasiektas 

efektyviausias medžiagų panaudojimas. 

Efektyvinimo proceso metu pasiektas 

geriausias gijos aukščio ir pločio santykis, 

pasirinkta stačiakampis, šiek tiek įgaubtomis 

briaunomis gijos profilis.

TAUSOJANTIS IŠTEKLIUS 
PROJEKTAVIMAS

Pagerintos TriAx geotinklo eksploatacinės 

savybės leidžia ženkliai sumažinti užpildo 

sluoksnio storį, o tai reiškia, kad 

sumažinami natūralaus užpildo poreikis ir 

iškasamų medžiagų kiekis. Šis papildomas 

medžiagų ir transporto taupymas padės 

inžinieriams patenkinti jiems keliamus 

gamtos išteklių tausojimo reikalavimus.

TriAx gijų struktūra daro tiesioginę įtaką 
stabilizuoto sluoksnio efektyvumui.

Užpildo sutvirtinimas mechaniškai stabilizuotame sluoksnyje. 
TriAx padidina sutvirtinamos srities didumą ir gylį.

Nesutvirtinta sritis

Sutvirtinimo dydis TriAx geotinklas

Pereinamoji sritis  
(Dalinis sutvirtinimas)

Visiškai sutvirtinta sritis

TRIAX GEOTINKLŲ
 PRIVALUMAI, LYGINANT SU DVIAŠIAIS GEOTINKLAIS

TriAx geotinklas Tensar dviašis geotinklas

Lyginant su Tensar dviašiais geotinklais, TriAx 
geotinklo gijos yra žymiai veiksmingesnės.
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The Nottingham Transportation 

Engineering Centre (NTEC) įranga, esanti 

Notingemo universitete, buvo naudojama 

nustatant projektines savybes, kurių reikėjo 

TriAx geotinklo eksploatacinių savybių 

pagerinimui, jų suformulavimui ir 

charakterizavimui. NTEC apkrovimo 

MOKSLIŠKAI ĮRODYTAS GERESNIS TRIAX GEOTINKLŲ 
FUNKCINALUMAS LYGINANT SU TENSAR  
DVIAŠIAIS GEOTINKLAIS

Daugybė bandymų ir testų buvo atlikti, siekiant įrodyti TriAx geotinklo eksploatacinių savybių pranašumus, 

lyginant su Tensar dviašiais geotinklais. Testai apėmė transporto apkrovimo bandymus Notingemo (Didžioji 

Britanija) universitete ir, didesne dalimi, Transporto Tyrimų Laboratorijoje (the Transport Research Laboratory – 

TRL). Įrengimo klaidų įvertinimas, nešamosios galios ir lauko bandymai buvo atliekami kaip išsamios ir tikslios 

bandymų programos neatsiejama dalis.

TRL apkrovimo transportu bandymai 

Didžiojoje Britanijoje buvo vykdomi daug 

didesniu mastu. Daugybė TriAx ir dviašių 

geotinklų buvo bandomi, užpilant juos 

įvairaus gylio užpildais – kiekvienas 

bandinys buvo veikiamas 10,000 rato 

pravažiavimų. Rezultatai parodė, kad rato 

vėžės deformacijos, kiekvieną sykį buvo 

mažesnės virš TriAx geotinklų ir metodiškai 

įrodė šiuos TriAx konstrukcinius privalumus: 

TriAx eksploatacinių savybių 
privalumus, lyginant su Tensar 
dviašiais geotinklais buvo 
ištirti ir įrodyti TRL apkrovimo 
transportu bandymais.

Tensar TriAx geotinklas

Tensar dviašis geotinklas

transportu bandymo įranga buvo 

naudojama, kad būtų galima išgauti didelį 

apkrovimo transportu duomenų kiekį virš 

TriAx ir dviašių geotinklų. Šie duomenys 

patvirtino daug geresnes TriAx geotinklų 

eksploatacines savybes, lyginant su dviašiais 

geotinklais.

• Pagerintą užpildo sutvirtinimą ir 

mechaniškai stabilizuoto sluoksnio 

geresnes eksploatacines savybes;

• Kelio ruožo eksploatacinio laikotarpio 

pailginimą duotajam pagrindo storiui;

• Pagrindo storio sumažinimą duotajai 

apkrovai.

NTEC bandymas davė didelį kiekį apkrovimo 
transportu duomenų, patvirtinančių daug geresnes 
TriAx geotinklo eksploatacines savybes.

NTEC centre buvo intensyviai tyrinėjami geotinklo 
akutės dydžio, formos ir gijos aukščio svarba.

TRL APKROVIMO TRANSPORTU BANDYMAI

TRANSPORTO EISMO APKROVA  
(rato pravažiavimų skaičius)
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NOTINGEMO UNIVERSITETO APKROVIMO TRANSPORTU BANDYMO ĮRANGA
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PAŽEIDIMŲ ĮRENGIMO METU 
ĮVERTINIMAS 

Papildomais testais, patikrintais TRL 

laboratorijoje, buvo nustatyta, kaip TriAx 

geotinklas atlaikys tipinę įrengimo 

technologijos procedūrą ir visišką 

sutankinimą. TriAx geotinklas įrodė esąs 

pakankamai tvirtas ir neprarandantis savo 

struktūros vientisumo.

DAUGIAKRYPČIO TRANSPORTO 
POVEIKIO CHARAKTERISTIKA

TriAx geotinklo beveik izotropinės 

standumo savybės parodo tai, kad gaminys 

veiks gerai nuolatos, nepaisant rato 

trajektorijos krypties. Tai patvirtino 

daugiakrypčio transporto apkrovimo 

bandymai, atlikti NTEC plokštės bandymų 

įranga, lyginant TriAx su Tensar dviašiais 

geotinklais.

Deformacijos matavimai nustatė, kad TriAx 

geotinklas veikia vienodai gerai visomis 

apkrovimo transportu kryptimis. Tai yra 

priešprieša įprastiniams dviašiams 

geotinklams, kurie parodė sumažėjusį 

efektyvumą, kai transporto apkrovimas 

nukreipiamas 45 laipsniais gijos krypties 

atžvilgiu bei vėliau lyginant transporto 

apkrovimą lygiagrečiai gijos krypčiai.

NEŠAMOSIOS GALIOS PAGERINIMAS

Didelės apimties nešamosios galios 

bandymai, kuriuos paskaičiavo UK Building 

Research Establishment (BRE), parodė, kad 

didesni užpildo standumo ir sutvirtinimo 

rezultatai, naudojant Triax geotinklą, 

pasireiškia dar ir didesne apkrovos 

paskirstymo geba, nei naudojant Tensar 

dviašius geotinklus.

ĮRENGIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Galutinis darbų vykdymo veiksnys yra 

gaminio transportavimas statybvietėje. 

Platus naudojimas įvairios paskirties 

projektuose jau įrodė, kad TriAx yra lengvai 

panaudojamas, stiprus ir pakankamai 

tvirtas, kad būtų įrengiamas virš silpnų 

pagrindų.

TRL apkrovimo transportu bandymai įrodė TriAx geotinklo eksploatacinių savybių privalumus, lyginant su dviašiais geotinklais.

TriAx iškasimas pažeidimų įrengimo metu 
įvertinimui TRL laboratorijoje.

BRE nešamosios galios bandymai patvirtina, kad 
TriAx geotinklai didina apkrovos paskirstymą.

Užpildas turi būti pilamas ant TriAx geotinklo, o ne 
užstūmiamas prieš sutankinimą.

TriAx geotinklas išvyniojamas statybvietėje.

TriAx geotinklas gali būti vežamas mašina arba 
nešamas rankomis.

MOKSLIŠKAI ĮRODYTAS GERESNIS TRIAX GEOTINKLŲ 
FUNKCINALUMAS LYGINANT SU TENSAR  
DVIAŠIAIS GEOTINKLAIS



PAŽANGI TECHNOLOGIJA
   IŠSKIRTINĖ TECHNINĖ PARAMA

TENSARPAVE™ PROJEKTAVIMO 
PROGRAMINĖ ĮRANGA

TensarPave™ yra programinės įrangos 

paketas, kurį išvystė Tensar International 

komanda, įtraukdama TriAx projektinius 

parametrus į ekonomiškiausių grunto 

stabilizavimo ir dangos projektavimo 

sprendimų tarpą.

PROJEKTAVIMAS SU TRIAX 
GEOTINKLAIS

Kad būtų galima gauti viską, kas yra 

geriausią TriAx gaminyje ir pasiekti 

efektyviausius kainos atžvilgiu projektus 

Jūsų klientams, TensarPave™ programos 

skaičiavimai teikiama nemokamai.

Netgi technologiškai pažangiausi gaminiai negali atskleisti 

geriausių savo galimybių be kompetentingos ir kvalifikuotos 

paramos.

Tensar TriAx geotinklai yra pateikiami kartu su Tensar 

technologine parama. Aukštų eksploatacinių savybių 

gaminiai paremiami žiniomis ir moksliniais tyrimais, 

išgaunant optimalius rezultatus. Tensar techninė komanda 

yra pasaulinio lygio, nepralenkiama žiniomis ir kompetencija, 

o esant pageidavimui, - suteikianti inžinieriams ir 

rangovams projekto patvirtinimą, technines bei įrengimo 

rekomendacijas.

Tensar TriAx geotinklai yra pateikiami su Tensar 
technologine parama.
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...INŽINIERIAMS – PROJEKTUOTOJAMS

Tensar International projektavimo komanda 

gali pasiūlyti nemokamus pritaikymo 

sprendimus ir patvirtintus projektus su 

pilnais darbo brėžiniais, pagerindama 

paramą inžinieriams - projektuotojams.

...RANGOVAMS

TriAx geotinklas, ženkliai mažindamas 

užpildo kiekį, mažiną projekto sąnaudas ir 

didina konkurencinį pranašumą siekiant 

laimėti konkursą. Dirbdami glaustais 

terminais, Tensar inžinieriai gali pateikti 

finansiškai vertingą, alternatyvų projektą. 

Mūsų inžinieriai gali padėti rangovams 

spręsti problemas statybvietėse, susijusias 

su silpnu ar netolygaus stiprumo gruntu. 

TriAx geotinklai tiekiami iš oficialių Tensar 

atstovų, galinčių pristatyti gaminius 

tiesiogiai iš sandėliavimo vietos.

...STATYBININKAMS

TriAx geotinklas skirtas praplėsti Jūsų 

galimybėms sumažinti išlaidas ir padidinti 

pelną. Susidūrus su netikėtomis silpno 

grunto problemomis arba atvejais, 

susijusiais su diferencialiniais nuosėdžiais, 

patyrę Tensar inžinieriai gali pasiūlyti 

sprendimus tiesiog statybvietėje ir nustatyti 

tolimesnes galimybes taupydami Jūsų laiką 

ir pinigus. Mūsų inžinieriai gali pateikti 

alternatyvias pasirinkimo galimybes, ar tai 

būtų pritaikymo pasiūlymai, ar saugūs 

projektai su išsamiais darbo brėžiniais ir 

parama, kad būtų pasiektas bet koks 

būtinas pritarimas reikiamam sprendimui.

...ŽEMĖS DARBŲ SPECIALISTAMS

Mūsų patyrusi techninės paramos komanda 

visuomet pasiruošusi teikti tiesioginius 

patarimus įrengimo metu ir specialistų 

patarimus susidūrus su sudėtingais silpno 

grunto atvejais. Tais atvejais, kai vyrauja 

ypatingai silpno grunto sąlygos, dažnai tai 

yra darbo metodas, atskiriantis pelningą 

projektą nuo menko rezultato. Mūsų 

paramos komanda žino, kaip tai padaryti.

...GRĘŽTINIŲ POLIŲ RANGOVAMS

Darbinės platformos polių įrengimui ar 

krano privažiavimo vietos yra būtini, bet 

brangūs elementai vykdant darbus virš 

silpno grunto. Tensar International gali 

pateikti saugų projektą ir sprendimą, 

atsižvelgiant į statybvietės sąlygas. Šie 

sprendimai, apjungiantys visus TriAx 

geotinklų privalumus, iki minimumo 

sumažina būtinų sąlygų įrengimo kainą.

TENSAR SUTEIKIA
   AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PARAMĄ...

Tensar konsultuoja rangovus projektavimo, 
techniniais ir įrengimo klausimais.

TriAx geotinklus paprasta sandėliuoti.

Gaunamas geriausias rezultatas intensyvaus eismo 
ruožuose.

TriAx geotinklai pristato ateities geotinklų 
technologiją.

TriAx geotinklai tiekiami iš arčiausiai esančių 
sandėliavimo vietų.

Tensar pasaulyje pagarsėjęs kaip nepralenkiamas 
žiniomis ir patirtimi.
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PRITAIKYMAI
TriAx geotinklai iš Tensar International užtikrina išskirtines eksploatacines stabilizuoto grunto ir sutvirtinto pagrindo savybes. 

Apjungtas su Tensar komandos technine parama ir kompetencija, TriAx pristato ateities geotinklų technologiją ir savo įrodytomis 

eksploatacinėmis savybėmis pakeis įprastinius dviašius geotinklus.

KELIAI IR KITI INTENSYVAUS EISMO 
RUOŽAI

Panaudojant TriAx geotinklą ir jo 

konstrukcinių savybių privalumus, galima 

ženkliai mažinti sąnaudas žvyrkelių ir 

asfaltuotų kelių konstrukcijose. 

Naudojant TriAx geotinklą, reikia mažiau 

užpildo, mažiau esamo grunto iškasimo 

darbų, taigi, mažėja sankasos įrengimo 

laikas, o tuo pačiu ir grunto stabilizavimo 

kaštai. Užpildo medžiagų ir transporto 

poreikio sumažinimas padeda inžinieriams 

patenkinti keliamus tikslus bei reikalavimus. 

Keliams su danga TriAx geotinklai suteikia 

ilgalaikius privalumus, prailgindami dangos 

ilgaamžiškumą ir sumažindami bendrus 

kelio eksploatavimo kaštus.

PASTATAI

Vis dažniau pastatai statomi silpnos arba 

nerentabilios žemės plotuose. Tai reiškia, 

kad pagrindo grunto savybės gali būti 

nevienodos ir dėl to, ilgainiui, gali rastis 

diferencialiniai nuosėdžiai. 

Armuojant kelio dangos konstrukciją, TriAx 

geotinklai gali būti naudojami norint 

suvaldyti diferencialinius nuosėdžius ir 

sutaupyti iki 75% kainos, lyginant su 

įprastiniais sprendimais.

Visi geotinklo pritaikymai reikalauja 

tinkamos inžinerinės analizės, kurią gali 

suteikti Tensar projektuotojai – inžinieriai 

ar kiti kvalifikuoti bei profesionalūs 

specialistai.

PROJEKTO APŽVALGA 1

Tensar TriAx geotinklai tapo sprendimu 

Scottish wind farm (vėjo malūnų jėgainės) 

statybose kaimo vietovėje. Esamas kelio 

ruožas turėjo būti praplatintas ir didesnio 

pravažumo kelias nutiestas vietoje, kurios 

grunto stipris pagal CBR matavimo metodą 

buvo tarp 0,5% ir 1%. Buvo numatyta 

panaudoti storą akmenų sluoksnį, kuris 

atlaikytų didelį krovininių mašinų srautą 

ir sumažintų pernelyg didelio nuosėdžio 

tikimybę. Vietoje to, buvo įrengta keliais 

Tensar TriAx geotinklų sluoksniais sustiprinta 

sankasa, užpildui naudojant vietinius akmenis.

Netgi įvertinus, kad akmenys toli gražu 

neatitinka idealaus užpildo apibūdinimą, 

šis sprendimas užtikrino puikias sustiprinto 

ruožo eksploatacines savybes ir 15% sumažino 

anglies dvideginio patekimą į aplinką. 

Arecleoch Wind Farm (vėjo jėgainių parkas), Škotija

Milijonai kvadratinių metrų Tensar TriAx geotinklų yra naudojami visame pasaulyje ir buvo įrengti įvairios 

paskirties projektuose.
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Zapraszamy na stronę www.tensar-triax.pl, gdzie zamieszczamy dodatkowe informacje 

na temat naszych realizacji.

TriAx pristatydamas ateities geotinklų technologiją, keičia įprastinius 
dviašius geotinklus.

PROJEKTO APŽVALGA 2

TriAx padėjo sutaupyti daugybę laiko 

ir kaštų statant naują Town World Cup 

stadioną vietovėje, kurioje dažni žemės 

drebėjimai suformavo didelius kiekius 

įvairios kokybės statybinių šiukšlių 

paviršiniame grunto sluoksnyje. Vienoje 

vietovėje toks užpildas buvo panaudotas 

laikino kelio ruožo tiesimui. Vėliau buvo 

numatyta pritaikyti šį ruožą nuolatinio 

intensyvaus eismo kelio tiesimui, bet 

buvo aptiktos didelės ruožo deformacijos. 

Kadangi nebuvo laiko iškasti ir iš naujo 

sutankinti esamo užpildo, nuspręsta 

panaudoti du sluoksnius Tensar TriAx, 

kurie buvo įrengti ant esamo pagrindo. 

Sprendimas stabilizavo ruožą ir sumažino 

diferencialinių nuosėdžių tikimybę iki 

minimumo. TriAx buvo panaudotas kelio 

ruožo sustiprinimui, kurio paviršius būtų 

reikėję pašalinti prieš įrengiant nuolatinio 

kelio ruožo pagrindą, kuris bet kuriuo 

Green Point Stadionas, Keiptaunas, Pietų Afrika

PROJEKTO APŽVALGA 3

TriAx geotinklas padėjo pastatyti naują 

pervažą per upę River Derwent, po to kai 

potvynis sugadino esamus tiltus į 

Workingtoną. Tensar International padėjo 

suprojektuoti naujo tilto atramas ir tilto 

surinkimo platformą. Atitinkantis projekto 

reikalavimus TriAx geotinklas buvo atvežtas 

jau kitą dieną ir tai leido nedelsiant pradėti 

darbus.

Tilto atramų pagrindo ir pačių atramų 

konstravimas iš užpildo, mechaniškai 

stabilizuoto keliais sluoksniais TriAx 

geotinklu, sumažino gilių pamatų arba 

atraminių polių poreikį. TriAx geotinklų 

panaudojimas lėmė ir tai, kad tilto atramos iš 

karto tapo tinkamos perimti tilto apkrovas 

(nereikia laukti betono nusėdimo) ir tiltas 

buvo greitai sukonstruotas.

Dervento upės potvynis, Kambrija, Anglija

Patikrinkite savo aplinkos anglies dvideginio kiekio aplinkoje vertinimą ir įgyvendinkite aplikos gerinimo  

ir išlaidų taupymo projektą tinklalapyje www.tensarsustain.co.uk

ANGLIES DVIDEGINIO INTERNETINĖ 
SKAIČIUOKLĖ 

Nuotraukų galerija – www.jackthehat.co.uk
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