TENSAR® GEOSINTETINIAI
GAMINIAI CIVILINĖJE INŽINERIJOJE
GAMINIŲ, SISTEMŲ IR JŲ PRITAIKYMO VADOVAS

Tyrimais įrodyta Tensar® technologija praktiniai sprendimai ir jų įgyvendinimo
būdai
Pagrįsta unikaliomis Tensar® geotinklų savybėmis, Tensar
technologija plačiai taikoma grunto ir asfaltbetonio
armavimo darbuose nekenkiant aplinkai, taupant laiką
ir pinigus. Mes galime Jums padėti diegiant Tensar
technologiją ir parodyti, kaip patraukliai gali atrodyti jūsų
projektas jį įgyvendinus.

Grunto armavimo ir stabilizavimo sprendimai
LYDERIAVIMAS TARPTAUTINIU MASTU
Tensar International yra lyderis tarptautiniu mastu, gaminantis
ir tiekiantis grunto armavimo bei stabilizavimo geotinklus bei
jų sistemas. Gamintojo profesinė patirtis buvo sukaupta per
keletą dešimtmečių, sėkmingai bendradarbiaujant tarptautinių
projektų įgyvendinime. Patyrusi komanda, kurią sudaro
kvalifikuoti civilinės inžinerijos specialistai, suteiks reikiamą
informaciją ir vertingus patarimus diegiant Tensar produktus
ir sistemas.

PAŽANGŪS IR KOKYBIŠKI SPRENDIMAI
TŪKSTANČIAMS PRITAIKYMO ATVEJŲ
Tensar aukštų eksploatacinių savybių, pažangių geotinklų
ir geotekstilių asortimentas nenutrūkstamai buvo vystomas
nuo pat jų, kaip pirmųjų tokio tipo gaminių, pristatymo
1970 m. Išskirtinėmis savybėmis pasižymintys gaminiai jau
panaudoti tūkstančiuose kelių, geležinkelių, greitkelių,
pylimų ir daugelyje kitų konstrukcijų visame pasaulyje. Tensar
produktai naudojami bet kokio grunto armavimui, prieš tai
būtinai pasitariant su mūsų specialistais.
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NEPRIKLAUSOMAIS TYRIMAIS PAREMTOS
SAVYBĖS
Moderniausius geotinklų ir geotekstilės gaminius griežtai ir
nuodugniai tiria lyderiaujantys universitetai, nepriklausomos
laboratorijos ir nacionalinės institucijos. Daug Tensar gaminių
yra sertifikuoti pagal atitinkamus tarptautinius standartus, ir
gali pasiūlyti ekonomiškus, laiką taupančius ir ilgalaikius
sprendimus problemoms, su kuriomis susiduriama statybų
inžinerijoje.

PARTNERYSTĖ SIEKIANT SĖKMĖS
Tensar International platus aprūpinimo tarnybų tinklas yra
sudėtinė kiekvieno projekto partnerystės dalis. Atsidavusi
projektavimo komanda ir įrengimo inžinieriai dirba kartu su
Jumis nuo pat pradžios, užtikrindami, kad parinkti sprendimai
atitiktų tikslius Jūsų reikalavimus, padedant Jums siekiant,
kad projektas būtų objektyvus laiko ir biudžeto atžvilgiu.
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Konstrukcijos įrengimo
ir eksploatavimo kaštų
mažinimas

Grunto stabilizavimas
STRUKTŪRINĖS CHARAKTERISTIKOS, KURIOS
GALI BŪTI TAIKOMOS ESANT NEPASTOVIOMS
IR SUDĖTINGOMS GRUNTO SĄLYGOMS
Šiuo metu egzistuoja beprecedentiniai reikalavimai,
verčiantys projektuoti ekonomiškus ir aplinką tausojančius
kelius, krovinių uostus, automobilių stovėjimo aikšteles, oro
uostus ir kitus statinius virš silpno ar nepastovaus grunto.
Tensar gali pasiūlyti aukšto lygio ekspluatacines savybes
turinčias geotinklų sistemas, atitinkančias šiuos reikalavimus.
Tensar® TriAx® geotinklų konstrukcinis sprendimas skirtas
suarmuoti tarpusavyje nesurištus kelių ir kitų transportu
apkrautų plotų sluoksnius, įrengiant mechaniškai stabilizuotą
sluoksnį. Kai granuliuota medžiaga yra tankinama virš
geotinklo, ji įsispraudžia ir įsitvirtina geotinklo akutėse,
sukurdama stipriai sukibusią kompozitinę medžiagą,
pasižyminčią pagerintomis eksploatacinėmis savybėmis.
TriAx geotinklas turintis vienodą standumą visais 360 laipsnių
iš esmės yra daugiakryptis gaminys su beveik izotropinėmis
savybėmis.
Nepriklausomi bandymai patvirtino, kad būtent Tensar
geotinklų gijų ir jungčių kontūrai bei forma sąlygoja dangos
konstrukcines charakteristikas.
Nuo 1980 m. keli šimtai milijonų kvadratinių metrų Tensar
geotinklų buvo sėkmingai panaudoti daugelyje pasaulio vietų,
esant įvairioms darbo ir klimato sąlygoms.
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TriAx®, suteikiantis geresnį užpildo sukibimą ir tarpusavio sąveiką, lyderiauja
mechaniškai sustiprinto sluoksnio ekspluatacinių savybių tobulinimo srityje.

SĄNAUDŲ IR EMISIJOS MAŽINIMO DERINYS
Tensar TriAx geotinklai apjungia žymų sąnaudų mažinimą su
puikiomis visų užpildo sluoksnių eksploatacinėmis savybėmis.
Lyginant su nesutvirtintu užpildo sluoksniu, TriAx geotinklo
panaudojimas suteikia šiuos privalumus:
˴ Granulioto sluoksnio storio sumažinimą iki 50%
neprarandant eksploatacinių savybių
˴ Iškasamo grunto kiekio sumažinimą, tuo pačiu ir gamtos
išteklių apsaugą
˴ Diferencialinių nuosėdžių kontrolę
˴ Sumažina pažeidimų ir susilpnėjimų formavimasį
jautriame pagrindo grunte
˴ Geresnis užpildo tankumas
˴ Ilgaamžiškesnė konstrukcija
˴ Didesnė keliamoji galia
˴ Iki 50 % sumažinamas CO2 išskyrimas į aplinką įrengimo
darbų metu

TriAx

®

PERVERSMAS
GEOTINKLŲ TECHNOLOGIJOJE
Jau įrodyta, kad triašiai geotinklai
savo mechaninėmis savybėmis
lenkia dviašius geotinklus
Mažesnis kiekis užpildo, tai numatytų lėšų mažinimas,
mažiau žemės kasimo darbų,
mažiau trikdžių įrengimo darbų metu
360° kampu paskirstomos apkrovos tai iš tiesų daugiakryptis geotinklas

Mažesni statybos kaštai

Tensar® TriAx®
geotinklu mechaniškai
sutvirtintas sluoksnis

Nesutvirtintas
granuliuoto
užpildo sluoksnis

Silpnas pagrindo gruntas

Silpnas pagrindo gruntas

Atkarpos su vienodomis eksploatacinėmis savybėmis
Medžiagų ir transporto sąnaudų mažėjimas yra labai patrauklus
inžinieriams, siekiantiems optimalių sprendimų.

Naudojant TriAx dengiamas plonesnis granuliuoto užpildo sluoksnis, todėl statybos metu
į orą patenka mažiau CO2.

Dalelės tarsi surakinamos
ir tokiu būdu padidinamas
įrengto ant silpno grunto,
bet sutvirtinto sluoksnio
standumas.
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Grunto sutvirtinimo taikymas
UŽPILDO SLUOKSNIO
STORIO MAŽINIMAS

GRUNTO SUTVIRTINIMO SPRENDIMAI JŪSŲ PROJEKTUOSE
Nuo to laiko, kai prieš 30 metų Tensar pirmą kartą pristatė standžius polimero
geotinklus, jie tapo neatsiejama civilinės inžinerijos projektų dalimi.
Projektas gali reikalauti vieno geotinklo sluoksnio, arba, esant poreikiui, gali būti
suprojektuotas kelių geotinklo sluoksnių spendimas.
Mūsų techninio aptarnavimo specialistai kiekvienam jūsų projektui nemokamai parengs
individualų sprendimą ir prisiims atsakomybę už Tensar veiklos regionuose įgyvendintų
grunto sutvirtinimo projektų deklaruojamų mechaninių savybių atitikimą. Tensar gali
pateikti projekto specifikacijas ir pagrįstus skaičiavimus.
Tensar®
geotinklas

Tensar
mechaniškai
sustiprintas
sluoksnis
plačiau
paskirsto
transporto
apkrovas..

Daugybės atliktų tyrimų metu buvo
įrodyti aukšti grunto stabilizavimo
faktoriai, būdingi Tensar geotinklams.
Su pagerintomis mechaninėmis
savybėmis, Tensar® TriAx® geotinklai
šiuo metu gali pasiūlyti dar
optimalesnius užpildo taupymo
sprendimus.
*

Daugiau informacijos Tensar grunto

stabilizavimo brošiūroje

Užpildo sloksnio storio mažinimas
6

Rangovas, sumažindamas užpildo sluoksnio storį daugiau nei 50% ir gaudamas geresnes sutvirtintos sankasos ekspluatacines
savybes už nesutvirtintą geotinklu standartinį sankasos projektą, gali sutaupyti didelę dalį lėšų skirtų grunto sutvirtinimo
darbams, o tuo pačiu ir 50% sumažinti statybų metu į aplinką patenkančių CO2 dujų emisiją. Virš 75% lėšų taupymas gali būti
pasiektas pritaikius optimalius sprendimus, įrengiant didelių apkrovų veikiamas statybvietės zonas ar įrengiant atraminius
pagrindus kelių tiesimo projektuose.

Dažniausiai taikomos Tensar® grunto sutvirtinimo technologijos
PADIDINTAS
ILGAAMŽIŠKUMAS

PADIDINTA KELIAMOJI
GALIA

DIFERENCIALINIŲ
NUOSĖDŽIŲ KONTROLĖ

Naudonant Tensar® TriAx®
geotinklus įrengiamuose grunto
sluoksniuose, ilgėja kelio tarnavimo
laikas; taip sutaupoma nemažai lėšų
kelio eksploatavimo metu.

Pritaikius Tensar technologijas TriAx
geotinklo savybė plačiai paskirstyti
apkrovas, padidina sutvirtinto grunto
sluoksnio keliamosios galios rodiklius,
kas ypač naudinga įrengiant gamyklų
erdves, patiriančias ypač dideles
apkrovas, laikinus kelius
statybvietėse, kranų aikšteles ir pan.

Keleto geotinklo ir užpildo sluoksnių
derinys leidžia sukurti lanksčiai
standžią platformą. Tokia Tensar
technologija padeda išvengti
paviršiaus defektų, atsirandančių dėl
prasto grunto apatiniuose pagrindo
sluoksniuose.

ĮGRIŪVŲ
ATSIRADIMAS

Kai gruntas yra išskirtinai silpnas,
Tensar TriAx technologija gali
pasiūlyti sprendimų, kaip išvengti
įgriūvų sukeliamų pavojų. Naudojant
Tensar TriAx geotinklą užpildo dalelės
įgyja beveik molekulinę sankibą, todėl
atsiradus nuošliaužoms ar susmegus
pramoninėms šiukšlėms sutvirtintas
sluoksnis išlieka virš įgriuvos standus
ir tvirtas.

PADIDINTAS ILGAAMŽIŠKUMAS

DIFERENCIALINIŲ NUOSĖDŽIŲ KONTROLĖ

Mechaniškai sutvirtintas sluoksnis pagrįstai geresnis
už tradicinius kelio sankasos sprendimus, kadangi net
tris kartus prailgina kelio tarnavimo periodą. Įvertinus
kelio remonto darbų sumažėjimo dydį, sutaupytų lėšų
suma viršija 50% metinių išlaidų, skiriamų lankščių kelio
dangų priežiūrai.

Didėjant poreikiui panaudoti apleistų sklypų plotus, susiduriama
su buvusiomis pramoninėmis teritorijomis, kuriose dėl skirtingų
grunto sluoksnių sudarančių pagrindą, kyla didelė tikimybė rastis
diferencialiniams nuosėdžiams. Tensar yra sukaupusi ilgalaikius
stebėjimų užrašus apie įrengtus kelius ir plotus, kuriuose dėl silpno
grunto buvo didelė tikimybė diferencialinių nuosėdžių ir kurie,
sutvirtinti geotinklais, jau daug metų sėkmingai tarnauja.

ĮGRIŪVŲ ATSIRADIMAS

PADIDINTA KELIAMOJI GALIA

Tensar ir toliau vystė ir tobulino grunto stiprinimo
techlogijas virš silpno grunto iš pramoninių atliekų ir tapo
vertinamas inžinierių tarpe už tinkamiausią būdą
kontroliuoti nuošliaužų ir įgriūvų, dėl susmegusių atliekų,
atsiradimą.

Dažnai būtina įrengti susisiekimo kelius ir darbo platformas, galinčius
atlaikyti labai dideles apkrovas, esant silpnam grunto pagrindui.
Teritorijos su sunkiąja technika, tokia kaip kranai ir poliais stiprinamos
aikštelės yra pagrindiniai pavyzdžiai, kuriuose turi būti didinamos
leistinos apkrovos ir sukuriama saugi darbo aplinką.
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TensarTech™ žemės
sutvirtinimo sistemos
leidžia greitai ir lengvai
įrengti stačius gruntinius
šlaitus
TensarTech šlaitų tvirtinimo sistemos leidžia sparčiau atlikti įrengimo darbus ir minimalizuoja eismo
trikdymą darbo vietoje.

TensarTech™ šlaitų tvirtinimo
sistemos

TensarTech™ apželdinto šlaito
sistema

UNIVERSALIOS IR PATIKIMOS SISTEMOS
TINKANČIOS JŪSŲ PROJEKTAMS

PRAKTIŠKA, EKONOMIŠKA IR PATRAUKLI
KONSTRUKCIJA IKI 70° STATUMO ŠLAITUI

TensarTech™ žemės sutvirtinimo sistemos sudaro galimybę
greičiau ir įvairiapusiškiau įrengti stačius gruntinius šlaitus
ir ženkliai sumažina kaštus lyginant su kitomis alternatyvomis.

TensarTech™ GreenSlope sistema sukurta šlaitų, kurių
statumas iki 70°, įrengimui.

Griežtėjant statybų ir aplinkos tausojimo taisyklėms, didėjant
žemės sklypų kainoms, Tensar siūlo įvairiausias sistemas iki
70° statumo šlaitams įrengti ir keletą šlaitų apdailos variantų
atitinkančių jūsų konstrukcines schemas.
Mūsų siūlomų sistemų įvairovė gali pagelbėti numatyti
projekto eigą jo ankstyvojoje stadijoje, taip pat žymiai
lankstesnė estetikos klausimu lyginant su tradicinėmis
atraminėmis sistemomis.

Apdaila susideda iš tvirtų plieno elementų sujungtų
su geotinklais specialiomis, efektyviomis Tensar jungtimis.
Įrengimo metu patiesti kartu su parinktu priešeroziniu tinklu, jie
leidžia pasirinktai apželdinimo augmenijai prigyti ant šlaito,
nepriklausomai nuo to, ar tai vijokliniai augalai, žolė, ar paprasto
dirvožemio sluoksnis.
TensarTech GreenSlope kainos efektyvumas suteikia
pranašumą lyginant su tradicinėmis betono konstrukcijomis
ir kur kas patraukliau atrodo, negu gabionai ar lovelių sistema.

TENSARTECH ŠLAITŲ SUTVIRTINIMO SITEMOS
PRIVALUMAI:
˴ Leidžia sparčiai ir ekonomiškai atlikti įrengimo darbus
˴ Maksimizuoja nuožulnaus šlaito stabilizuotą plotą
˴ Toleruoja diferencialinius sėdimus
˴ Optimizuoja turimos erdvės panaudojimo galimybes
Bodkin

Tensar vienaašis
geotinklas

˴ Įrengimo darbams galima naudoti vietoje esantį gruntą
(įskaitant ir statybinį laužą) ar jau naudotą užpildą
˴ Užtikrina didelį atsparumą žemės drebėjimams
˴ Dažnai leidžia išvengti brangių pamato įrengimo procedūrų

Pakabinamos plieninės
apdailos elementai
Apželdinimo
kūrimas
Gera
jungtis
su apdaila
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Tipinis pjūvis, parodantis, kaip sudaryta TensarTech GreenSlope
sistema, padedanti drėkinti apželdintą šlaitą.

TensarTech GreenSlope sistema pateikia praktškus sprendimus vietoje
sudėtingų statinių projektų.

TensarTech NaturalGreen Sistema užtikrina patvarią, Ilgalaikę, taupią ir vizualiai patrauklią apsaugą nuo potvynio.

TensarTech™ NaturalGreen sistema TensarTech™ SlipRepair sistema
TENSARTECH™ NATURALGREEN YRA IŠBANDYTA
IR PRIPAŽINTA SISTEMA, FORMUOJANT IKI 45°
STATUMO ŠLAITUS
Sistema, kurios pagrindą sudaro Tensar geotinklai skirti grunto
masės sutvirtinimui, užtikrina ilgalaikią, patvarią konstrukciją
ir yra. Ant šlaito patiesiamas, aukštos kokybės priešerozinių
medžiagų kompozitas, padedantis prigyti pasirinktai
augmenijai, bei stabilizuoti jų įsišaknijimą. Toks tinklinis
kompozitas užtikrina puikią atramą šaknims ir suteikia būtiną
drėgmės sulaikymą produktyviam, nepertraukiamam
augmenijos augimui šlaitų paviršiuje.
Taip pat Tensar gali patarti, kokį apželdinimą pasirinkti,
užtikrinant optimalų augimą ir padengimą augmenija.

Tarpinis
armavimas

Pagrindinis
armavimas

Apželdinimas ir
ilgalaikė apsauga nuo
erozijos

GREITAS IR VEIKSMINGAS GRUNTO PYLIMŲ
AR NUOŠLIAUŽŲ SUTVIRTINIMAS
Tensar® geotinklai naudojami kaip greitesnė, taupi ir aplinką
tausojanti alternatyva įprastiems nuošliaužų sutvirtinimo
būdams.
Tradiciškai tokiais atvejais būtų atliekami žemės kasimo
ir nebetinkamų naudoti užpildų išvežimo darbai. Keičiant
išvežamas medžiagas į naujai atsivežtus granuliuotus užpildus,
patiriamos ne tik laiko ir pinigų sąnaudos, bet dar tenka mokėti
už atliekų pridavimą ir pirkti naują užpildą, tuo tiesiogiai darant
žalą aplinkai.
Tensar siūlo sprendimą, kai nukastas gruntas gali būti
sėkmingai dar kartą panaudotas armuojant jį geotinklais,
taip sumažinant papildomai atvežamų medžiagų poreikį.
Dirbant su vietoje esančiomis medžiagomis, ženkliai padidėja
darbų efektyvumas.
˴ Mažesnis išvežamų medžiagų kiekis
˴ Mažesnis atvežamų medžiagų kiekis
˴ Mažiau transportavimo išlaidų ir aplinkos teršimo
˴ Minimalus eismo trikdymas ir kelių uždarymas
˴ Žymiai ekonomiškesnis, nei tradiciniai metodai iki 75%
˴ Atitinka statybos reikalavimus

Grunto masės armavimas Tensar geotinklais užtikrina ilgalaikį stabilumą.

TIPINIS TENSARTECH NUOŠLIAUŽŲ SUTVIRTINIMO PJŪVIS
1 Nearmuoto šlaito nuošliauža/

2

pažeistas šlaitas

Buvęs šlaito profilis
Šlyties profilis

Šlyties
pažeidimo
apskritimas

3 Užbaigtas TensarTech SlipRepair
Nuošliaužos
nukasimas
ir laikymas

Naujas šlaito profilis
Laiptuoto
šlaito
profilis

Pažeistos
medžiagos
supiltos atgal
ir sutankintos

Tensar
vienaašis
geotinklas
Drenažas
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TensarTech™ atraminių sienų sistemos tokios kaip TW1 surenkamų blokelių atraminė siena, yra pritaikomos daugumai
reikalaujamų konstrukcijų ir yra pakankamai įvairiapusiškos, kad atitiktų ir techninius, ir estetinius reikalavimus.

TensarTech™ gruntą laikančios sistemos atraminėms sienutėms
ir tiltų ramtams
Visapusiškas sprendimų asortimentas ir patarimai jūsų projektams
TensarTech™ atraminių sienučių sistema jau užsitarnavo
pasaulinį pripažinimą dėl kokybiškų konstrukcijų atraminėms
sienutėms ir tiltų ramtams, kurie sutaupo iki 50% išlaidų
lyginant su tradicinėmis betono konstrukcijomis.

˴ Sertiﬁkuoti gaminiai ir sistemos garantuoja ilgalaikį
projekto stabilumą

TensarTech atraminių sienučių sistema, naudojant vienaašius
geotinklus grunto sutvirtinimui, lenkia kitas sistemas statybų
greičiu ir sąnaudų efektyvumu.

˴ Estetiškai patrauklus galutinis rezultatas

Mes siūlome nemokamus sprendimus jūsų pačių projektams
arba galite pasirinkti Projekto sudarymo ir Tiekimo sutartį,
kuri susideda iš glausto projekto aprašymo, įskaitant
specifikacijas, brėžinius ir sertifikatus.

˴ Lengva formuoti sudėtingas ar lenktas statinio
geometrijas

Platus apdailos medžiagų pasirinkimas suteikia projektuotojui
ir rangovui galimybę prisitaikyti prie estetinių reikalavimų
ir tuo pačiu užtikrinti gerą pasirinkto sprendimo kainos
ir apdailos medžiagų kokybės santykį.

˴ Didelis atsparumas dinaminėms ir seisminėms apkrovoms

˴ Lengvai surenkamos sistemos mažinančios statybos
terminus ir kaštus
˴ Modulinių blokelių sistema yra surenkama sausuoju būdu,
nenaudojant skiedinio

˴ Ilgaamžiškumas - 120 metų projekto gyvavimo laikas
˴ Galimybė panaudoti vietoje esančias medžiagas
˴ Leidžia išvengti polių arba grunto kokybės gerinimo

Tensar siūlo platų TensarTech™ surenkamų blokelių atraminėms
sienutėms sistemų asortimentą
TENSARTECH SURENKAMŲ BLOKELIŲ ATARMINĖMS
SIENUTĖMS SISTEMOS TAUPO LAIKĄ IR YRA
EKONOMIŠKESNĖS
TensarTech atraminių sienučių sistema siūlo surenkamų
betoninių blokelių ir gruntą armuojančių geotinklų derinį,
sukuriantį stiprią ir patvarią, sienutę laikančią konstrukciją.
Ypatingai efektyvi apdailos blokelių ir geotinklų jungtis,
sukuria stiprią ir patvarią atraminę sistemą.
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Estetinė ir savita apdailos blokelių kokybė leidžia juos
naudojant tiek vidiniams, tiek išoriniams sienutės išlinkiams,
kampams ir laiptams siekiant greitai ir lengvai įrengti
konstrukciją. Platus apdailos ir spalvų pasirinkimas, bei atidus
dėmesys detalėms, tokioms kaip kampai ir sienų stogeliai,
leidžia sukurti architektūriškai stiprius sprendimus ir
sumažinti projekto sąnaudas.

Bendras bruožas visoms TensarTech atraminių sienučių sistemoms yra
ypatingai efektyvus pasirinktos apdailos ir geotinklų sujungimo mazgas,
šioje apžvalgoje taikomas TW1 atraminių sienučių sistemoje.

Ženklus laiko,
biudžeto ir
projektavimo
išlaidų taupymas
Išlaidos sumažėja iki minimumo
naudojant TensarTech™ TW sienučių
sistemą, kurią galima įrengti
nenaudojant jokių kranų ir klojinių.
Apdailos elementus lengva įrengti
ir saugu jungti tarpusavyje į aukštį.
Pagrindinis privalumas yra pastebimai
mažesnės laiko sąnaudos ir iki 50%
mažesni kaštai, nei tradiciniu būdu,
įskaitant konstrukcijos patvarumą bei
didelį apdailos būdų pasirinkimą.
TensarTech Wall Sistema – spalvotų blokelių derinys, panaudotas šio tilto atraminių sienų apdailai,
sukuria stulbinantį efektą.

Tensar - teisingas pasirinkimas jūsų statybų projektams
Tensar siūlo plačias kainos efektyvumo galimybes ir patrauklius
sprendimus atraminių sienučių konstrukcijoms. Nesvarbu ar jos
skirtos ilgalaikiam, nuolatiniam sprendimui, ar laikiniems darbams,
mes galime pasiūlyti plačią sistemų įvairovę.

TENSARTECH PANEL SISTEMA
Iš anksto pagamintos viso aukščo ar didelių gabaritų surenkamos
apdailos plokštės sujungtos su armuojančiu geotinklu sukuria
atraminę sieną be horizontalių sandūrų. Greitas įrengimas ir platus
apdailos pasirinkimas.

TENSARTECH ROCKWALL SISTEMA
Šis metodas pakeičia tradicinį atraminės konstrukcijos iš masyvių,
sunkių gabionų metodą. Plieninis apvalkalas lengvai užpildomas
akmenimis ir saugiai sujungiamas su armuojančiu geotinklu.
Naudojant šį būdą, mažėja ir laiko sąnaudos, ir projekto kaina.

Surenkamų blokeliu sistema leidžia įrengti konstrukciją be kranų
ir klojinių.

TENSARTECH MARINE SISTEMA
Tinkami naudoti agresyvioje pajūrio aplinkoje, šie tvirti ir masyvūs
blokai sukurti taip, kad nebereiktų naudoti klojinių.

TENSARTECH TR2 SISTEMA
Ši sistema skirta labiau laikinoms konstrukcijoms, kai svarbiau
praktiškumas ir ekonomiškumas, nei estetinis vaizdas. Nepaisant
to, kad Iš esmės sistema sukurta statybos laikiniems darbams,
ši lengvai pastatoma, nebrangi konstrukcija buvo sėkmingai
įsisavinta bei pripažinta, kaip patikima ir nesudėtinga konstrukcija.

Tiek iš anksto pagamintos, tiek ir statybvietėje išlietos plokštės gali
būti ir įvairių formų, ir su įvairia apdaila.

Tensar geotinklai
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Tipinis tilto apkrovas perimančios atramos pjūvis, taikant
surenkamų blokelių sienos apdailą.

TensarTech Marine sistema puikiai tinka jūros pakrančių ar potvynių
sąlygoms, kurios būdingos uostams ir vietovėse prie upių.

Nepaisant aplinkybių ar iškilusių
problemų, mes galime pasiūlyti
pažangius, kainos efektyvumu
pasižyminčius ir pagrįstus
sprendimus
Tensar® Basetex™ įrengimas Oran oro uoste Algerijoje užtikrina sąnaudas taupantį įrengimą
ir ilgalaikį, nuolatinį kostrukcijos stabilumą, esant kritiškai paviršiaus apkrovai.

Pylimai ant silpno grunto
IŠBANDYTI, PATIKIMI GRUNTO ARMAVIMO
SPRENDIMAI, TUO PAČIU ESANTYS GREITI
IR NEBRANGŪS
Kai susiduriama su pylimais virš silpno grunto, gali būti
neekonomiška arba netinkama gamtosaugos prasme iškasti
silpną gruntą ir pakeisti jį granuliuotu užpildu. Tokiais
atvejais Tensar International gali pagelbėti parinkdama
geriausią iš visų galimų metodikų. Esant bet
kokioms aplinkybėms ir problemoms, mes galime
pasiūlyti pažangius, kainos efektyvumu pasižyminčius
ir pagrįstus sprendimus.
Tuo atveju, kai konstrukcijos stabilumas yra svarbesnis nei
galimas nuosėdis, Tensar geotinklų naudojimas duos pradinį
sankasos stiprumą, kurio pakaks eismo virš silpno gruto
užtikrinimui ir leis įrengti pylimą kontroliuojamu ir saugiu būdu.
Tensar geotinklai ir Tensar® Basetex™ geotekstilės gali būti
įrengiami atskirai arba naudojami kartu kaip daugiasluoksnis
pylimo pagrindo armavimas tam, kad būtų užkirstas potencialių
paviršiaus pažeidimų plitimas į pamatą.
Tensar Basetex geotekstilių naudojimas gali padėti išvengti
vėlavimų statybos eigoje ir, jei kartu naudojamos ir vertikalios
drenos, leis saugiai padidinti apkrovas silpnam gruntui, kad
būtų pagreitintas grunto nusėdimas. Basetex taip pat gali būti
naudojama kaip tampri membrana tarp polių.

Tais atvejais, kai yra įgriūvų pavojus, dėl posluoksniuose
esančių tuštumų, kurios pasitaiko sekliųjų kasyklų plotuose
ar kai vietovėje pastebimi irimo požymiai, armuojantis
sluoksnis gali būti įrengiamas naudojant arba Tensar geotinklus
su granuliuotu užpildu standžios atraminės plokštės
suformavimui, arba Tensar Basetex geotekstilę, kaip tamprią
membraną, atlekančią trumpalaikės atramos funkciją, kol bus
atliekami remonto darbai.

TensarTech™ pagrindo Mattress
sistema
Tuo atveju, kai siekiama sumažinti diferencialinį grunto sėdimą
arba didinti keliamąją nepastovaus grunto galią, TensarTech™
pagrindo matraso sistema gali užtikrinti reikiamą pagrindo
sutvirtinimą.
TensarTech™ pagrindo Mattress sistema yra 1 m gylio, su atviru
viršumi, vientisos tinklinės struktūros, suformuotos iš
geotinklų ir stiprių jungčių, konstrukcija. Matrasas surenkamas
ant podirvio ir užpildomas granuliuota medžiaga. Taip
sukuriamas tvirtas pagrindas pylimui, o tuo pačiu ir saugi
galimybė pradėti statybos darbus virš silpnos vietos.
Su TensarTech™ pagrindo matraso sistema įrengimo darbai
atliekami greitai, apsieinant be grunto kasimo ir jo išvežimo darbų.

TENSAR GALI PASIŪLYTI PYLIMO PAMATO PROJEKTĄ
Tensar turi eilę pagrįstų ir ekonomiškų sprendimų konstrukcijoms
ant silpno ir nevienodo grunto kurie:
˴˴ Leidžia pagreitinti statybas
˴˴ Suteikia saugų privažiavimą darbuotojams ir technikai
˴˴ Leidžia išvengti grunto iškasimo ir jo keitimo darbų
˴˴ Sumažina užpildo kiekio nuostolius
˴˴ Leidžia saugiai uždengti tuštumas
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TensarTech™ pagrindo matraso sistema, naudojama kontroliuoti
diferencialinį sėdimą esant nepastoviam gruntui.

Pagrindai virš polių
Projekto programos suvaržymai gali reikšti, kad nepakanka
laiko leisti nuosėdžiams konsoliduotis, įrengiant pylimus virš
silpnų susispaudžiančių gruntų. Tokioje situacijoje gilių
pamatų sprendimas gali būti vienintelis būdas išspręsti šiai
problemai.
Apkrovas Paskirstanti Platforma (the Load Transfer Platform
– LTP) gali efektyviai paskirstyti pylimo apkrovas ant polių
eilės arba suplūkto betono stulpų (VCCs), kurie remiasi į giliai
esantį tvirtesnį sluoksnį. Toks sprendimas leidžia išvengti
išlaidų betoninės atraminės plokštės liejimui. Priklausomai
nuo esamo grunto savybių, pats ekonomiškiausias
sprendimas galėtų būti suformuoti LTP iš geros kokybės
granuliuoto užpildo, suarmuoto keliais Tensar dviašių tinklų
sluoksniais. Tuo atveju, kai naudojamas prastesnės kokybės
užpildas, patartina naudoti Tensar Basetex. Tensar LTP taip
pat buvo sėkmingai panaudotas kaip betoninių grindų atrama,
siekiant išvengti pamatinės plokštės, perdengenčios tarpus
tarp polių, projektavimo.

Second Severn Crossing Bridge Toll Plaza tilto atramos įrengtos ant
Tensar geotinklų LTP (Jungtinė Karalystė).

Diferencialinio sėdimo kontrolė
Tuo atveju, kai nuosėdžių tikimybės ribojimas verčia rinktis
gilių pamatų sprendimą, siekiant atlaikyti pylimo arba gruntą
laikančiųjų plokščių apkrovas, LTP:
˴ Padeda išvengti betoninių atraminių plokščių

LTP skirta atlaikyti betoninę grindų plokštę įrengtą po plieniniu tambūru
(Jungtinėje Karalystėje).

˴ Reiškia paprastą ir greitą įrengimą
˴ Gali būti naudojama po gruntą laikančiosiomis
plokštėmis, siekiant užtikrinti vienodos kokybės atramą
Tensar dviašiai geotinklai
Darbo platforma
Tinklas nuolatinei atramai
Poliai arba VCCs
Poliai
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Tensar LTP
LTP panaudota kelio konstrukcijoje virš durpyno (Indonezija).

Tensar asfalto armavimo gaminiai
jau 30 metų sėkmingai naudojami
daugelyje šalių, esant įvairioms
klimatinėms sąlygoms

Asfaltbetonio dangos
PADEDA DIDINTI LĖŠŲ, SKIRIAMŲ KELIŲ
PRIEŽIŪRAI, EFEKTYVUMĄ
Tensar asfalto armavimo taikymai parodė, kad pailgėjo kelių
tarnavimo laikas, o tuo pačiu ženkiai sumažino kelių
priežiūros išlaidas ir eismo trikdymo atvejų kiekį.
Tensar asfalto armavimo gaminiai jau 30 metų sėkmingai
naudojami daugelyje šalių, esant įvairioms klimatinėms
sąlygoms.
Tensar jums siūlo sprendimus, atitinkančius jūsų projektui
keliamus reikalavimus ir sąlygas. Tensar asfalto armavimo
būdai buvo kuriami atsižvelgiant į stuktūrinius dangos
trūkumus: tai įtrūkiai dėl dangos nusidėvėjimo,
reflektuojantys įtrūkiai, asfalto neatsparumas provėžoms
ir įtrūkiiai atsirandantys dėl diferencialinių sėdimų,
įgyvendinant kelio praplatinimo projektus.

PRIVALUMAI ATEINANTYS SU PATIRTIMI
Pasirinkus tinkamus Tensar sprendimus, galimi šie privalumai:
˴˴ Ženkliai sumažinamas reflektyvių ir nusidėvėjimo įtrūkių
atsiradimas
˴˴ Sumažinamas provėžų atsiradimas
˴˴ Prailginamas dangos eksploatacinis periodas
˴˴ Greitas įrengimas
˴˴ Ilgo laikotarpio eksploatacinių sąnaudų mažinimas,
lyginant su išlaidomis remontuojant dangą tradiciniu
būdu
˴˴ Patvarūs ir efektyvūs sprendimai
˴˴ Technologijos pagrįstos daugiau nei 25 metų patirtimi
˴˴ Tiekimas tiesiai iš Tensar arba per profesionalius rangovus
ir atstovus
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Bendrinės konstrukcinės dangos problemos, provėžos, nusidėvėjimo ir reflektyvūs įtrūkiai.

Mechaninis Tensar®
Glasstex™ įrengimas
yra greitas ir efektyvus;
patyrusi brigada gali
įrengti iki 12 000 m2
per dieną.

AR-G puikiai sukimba su apatinio sluoksnio
paviršiumi.

Glasstex®Patch™ 880 gali būti naudojamas, įrengiant
pačius tvirčiausius pagrindus, jį priklijuojant.

Tensar Glasstex jungiamas paprastai, - naudojant
perdengimus.
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Kelio danga klojama tiesiai ant Tensar AR-G.

Tensar® geotinklai geležinkelio
balasto sutvirtinimui naudojami
jau nuo 1980-ų metų, siekiant
sumažinti eksploatacijos kaštus
ir palaikyti ruožo kokybę
Tensar® TriAx® geotinklas įrengtas granuliuoto balasto sluoksnio apačioje sukuria
didesnę ruožo keliamąją galią.

Geležinkelio ruožo stabilizavimas
Pagrindiniai Tensar® geotinklo taikymo būdai geležinkelio konstrukcijoje
Tensar® TriAx®
geotinklas

Balastas

Pagrindas

Tensar® TriAx®
geotinklas

Balastas
Granuliuotas
sub-balastas

Silpnas pagrindas

Mechaninis balasto sluoksnio stabilizavimas sumažina ruožo nuosėdį,
tuo padidindamas laiko tarpą iki prireiks priežiūros reikalaujančių
veiksmų. Tai duoda milžinišką naudą per visą eksploatacijos laikotarpį.

Mechaniškai sutvirtintas granulioto balasto sluoksnis padidina ruožo
keliamąją galią esant silpnam pagrindo gruntui, be to ženkliai sumažina
sluoksnio storį ir tuo pačiu sutaupo lėšas ir aplinkosaugos kaštus.

MECHANIŠKAI STABILIZUOTAS BALASTO
SLUOKSNIS SUMAŽINA BALASTO DEFORMACIJAS

RUOŽO PAGRINDO PAGERINIMAS TAIKANT
MECHANINĮ BALASTO SLUOKSNIO SUTVIRTINIMĄ

Prasta ruožo geometrija ir prastas horizontalus bei vertikalus
bėgių išlyginimas yra pagrindinės priežastys, dėl kurių mažėja
greitis ir didėja bėgių remonto darbų poreikis. Šios priežastys
tiesiogiai veikia kelionės grafikus, yra brangios ir trikdo
visuomenę bei traukinių operatorius.

Tuo atveju, kai geležinkelio ruožas įrengiamas ant mažą
keliamąją galią turinčio silpno pagrindo, būtinas pagrindo
sutvitinimas didinantis balasto efektyvumą. Tam gali prireikti
cheminio pagrindo sutvirtinimo, kuris pareikalaus didelių laiko
sąnaudų arba gilių iškasimo darbų ir su tuo susijusių grunto
išvežimo ir brangaus granuliuoto užpildo atvežimo darbų,
tinkamam balasto sluoksniui suformuoti.

Ruožo priežiūros darbai, įskaitant ir balasto tankinimą ar pilną
jo pakeitimą tampa būtini ne tik esant silpnam pagrindo
gruntui, bet ir esant tvirtam pagrindui. Tik mechaniškai
sutvirtintas balastas, pasitelkiant Tensar® TriAx® geotinklus,
geležinkelio ruožo projektavimą paverčia greitu, nebrangiu
ir patikimu darbu.
Tensar® geotinklai geležinkelio balasto sutvirtinimui
naudojami jau nuo 1980-ų metų, siekiant sumažinti
eksploatacijos kaštus ir palaikyti ruožo kokybę.

Naudojant Tensar geotinklus grunto sutvirtinimui, reikalingas
žymiai plonesnis balasto sluoksnis tokiai pačiai keliamąjai
galiai suformuoti.
Tai leidžia sumažinti iškasimo ir iškasų išvežimo darbų
apimtį, sumažina naujo, brangaus užpildo poreikį ir leidžia
sumažintais kaštais pasiekti projektines standumo reikšmes,
kurios reikalaujamos įrengiant balasto pagrindą.
Tensar turi didžiulę balasto sluoksnių sutvirtinimo darbų
patirtį , ypač, kai buvo modernizuojami Europos geležinkelių
koridoriai, kurių metu buvo pasiektas ryškus darbų kaštų
mažinimo rezultatas.

TYRIMAI RODO, KAD GEOTINKLŲ DĖKA:
˴˴ Mažėja balasto nuosėdžio lygis
˴˴ Ilgiau išlaikoma ruožo geometrija
˴˴ Beveik 3 kartus pailgėja prežiūros ciklas
˴˴ Balastas tarnaus ilgiau nei 20 metų
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Vienas iš būdų įrengti Tensar geotinklus po balastu prieš ruožo pakėlimą
ir užtaisymą (Australija).

˴˴ Mažėja eksploatacijas kaštai užtaisant priverstinę
balasto degradaciją

Tensar® priešeroziniai
gaminiai užtikrinantys
aukšto lygio eksploatacines
savybes ir ekonomiškus
sprendimus erozijos kontrolei

Erozijos kontrolė – gruntiniai ir uoliniai šlaitai
GRUNTINIAI ŠLAITAI - ILGALAIKIAI SPRENDIMAI
APSAUGANTYS NUO EROZIJOS
Natūrali augmenija užtikrina puikią apsaugą nuo erozijos,
tačiau statiems šlaitams yra būtinos papildomos erozijos
kontrolės priemonės, pavyzdžiui, armuoti pylimai arba šlaito
formavimas pakopomis.
Plotai, kartas nuo karto užliejami dėl potvynių, plaunami
bangų arba atsitiktinių didelio greičio srovių, tokie kaip upių
krantai, pakrantės, kanalai, krantinės ir užtvankų slenksčiai
irgi gali kentėti nuo grunto erozijos. Šiais atvejais, nuolatinei
apsaugai nuo erozijos, būtinos papildomos medžiagos,
padidinančios augmenijos atsparumą, bet kartu jos privalo
būti patrauklios vizualiai.

PRIVALUMAI
Tensar geotinklai užtikrina aukšto lygio eksploatacinėmis
savybėmis pasižyminčią ir ekonomišką uolinių šlaitų apsaugą
nuo erozijos.
˴˴ Patvarus geotinklas, pasižymintis dideliu atsparumu
smūgiams
˴˴ Lengvai įrengiami, platūs ir lengvi rulonai
˴˴ Nesuyrantis
˴˴ Akštas atsparumas aplinkos poveikiui

Tensar priešeroziniai gaminiai sutvirtina paviršių tuo
laikotarpiu, kol augalai įsišaknija sukurdami ilgalaikę,
sutvirtintą šaknų sistemą.

PRIVALUMAI
Tensar Mat gali užtikrinti ekonomišką, ilgalaikį sprendimą
nuolatinei gruntinių šlaitų apsaugai nuo erozijos.

Tensar produktai naudojami kaip periodiškai stipria vandens srove
veikiamų užtvankų sapsauga nuo erozijos.

˴˴ Pigesnis sprendimas už daugelį sudėtingų ir imlių šlaito
apdirbimo priemonių
˴˴ Patrauklus gamtosaugos prasme
˴˴ Ilgalaikis sprendimas
˴˴ Lengvai įrengiamas

UOLINIAI ŠLAITAI – TENSAR APSAUGINIAI
GEOTINKLAI MAŽINANTYS UOLIENŲ GRIŪTIES
PAVOJŲ
Aplinkos ir užšalimo – atšilimo ciklų poveikis dažnai tampa
uolinių šlaitų irimo priežąstimi, sukeliančia uolų griūtį.
Tai ypač pavojinga, kai esama netoli nuo viešųjų vietovių.

Tensar geotinklai ir paklotai dažnai naudojami ir kaip danga gruntiniams
pakopiniams šlaitams.

Tensar geotinklai gali būti tvirtinami ant uolų paviršiaus,
kad sulaikytų atskylančius uolos fragmentus ir taip pat
sumažintų šlaito eroziją.
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Geotinklas panaudotas paviršiaus sutvirtinimui.

Tensar International palaikymo paslaugos
Mes siūlome patirtį ir patikimumą teikdami nepralenkiamą gaminio aptarnavimą
PROFESIONALŪS SPRENDIMAI
Mes siūlome profesionalios komandos paramą, kuri padės
jums sukurti jūsų projekto pagrindimą arba apims visą
statybos projekto paruošimą. Mes taip pat duodame
patarimus ir pradinius apmokymus vietoje, kurie padės jums
tinkamai panaudoti mūsų gaminius ir sistemas jūsų
projektuose.
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TENSAR SIŪLO PLATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ
SPEKTRĄ TRIJUOSE LYGIUOSE
TIK TIEKIMAS
PROJEKTINIAI SIŪLYMAI IR TIEKIMAS
Koncepciniai brėžiniai ir patarimai

PROJEKTAVIMAS IR TIEKIMAS

Sertifikuoti, detalūs projektai ir konstrukciniai brėžiniai apdrausti Tensar's Professional Indemnity (PI) draudimu

Mes apjungiame mūsų pažangių gaminių asortimentą kartu
su mūsų tarptautine patirtimi, kuri surinkta iš tūkstančių
įgyvendintų projektų su skirtingomis klimatinėmis sąlygomis
ir skirtingais gruntų tipais. Tai reiškia, kad mes suteikiame
jums unikalią civilinės inžinerijos specialisto apžvalgą apie
tai, kaip naudoti mūsų gaminius ir sistemas ir užtikrinti
geriausius jūsų projekto rezultatus.

Mūsų paslaugų spektras apima projekto specifinius
aptarimus, projektavimą, statybų organizavimą ir įrengimo
darbus, taip pat pagrindinius apmokymus Tensar
vykdomuose projektuose ir jūsų pačių projektuose,
naudojant Tensar nuosavą programinę įrangą.

Mes esame pasiruoše suteikti aukščiausio lygio techninę
pagalbą tiesiog statybvietėje ir išmokyti naudoti mūsų
gaminius ir sistemas. Mūsų atsidavusios ir kvalifikuotos
civilinių inžinierių grupės ar vietiniai oficialūs Tensar atstovai
bendradarbiaujantys su jumis yra pasiryžę spręsti iškilusius
klausimus ir užtikrinti jūsų projekto sėkmę.

Konsultuojantis su mūsų komanda nuo pat pirmųjų jūsų
projekto stadijų, mes galime padėti jums sutaupyti laiko
ir pinigų jau pradinėje projektavimo stadijoje kuriant
koncepcijas ir nustatant projekto pritaikomumą Tensar
gaminių ir sistemų panaudojimui, o taip pat ir užtikrinant
protingus biudžeto kaštus.

TENSARPAVE™ IR TENSARSOIL™ PROGRAMINĖ
ĮRANGA

TECNINIS APRŪPINIMAS

TensarPave™ ir TensarSoil™ yra Tensar sukurtas programinės
įrangos paketas, užtikrinantis užsakovams ekonomiškai
efektyvius, kruopščiai paruoštus ir savalaikius Projektų
Pasiūlymus, padedančius nuo projekto tinkamumo
įvertinimo palaipsniui pereiti prie statybos darbų.
TensarPave, kartu su Tensar TriAx geotinklais, gali pateikti
ekonomiškai pagrįstus grunto ir dangos sutvirtinimo
projektinius sprendimus. TensarSoil yra sudėtngiausia
programinės įrangos dalis skirta gruntinių sienučių ir šlaitų
projektiniams apskaičiavimams. Tam tikros TensarPave and
TensarSoil versijos gaunamos nemokamai, praėjus specialius
Tensar organizuojamus apmokymus.

Mes taip pat galime aprūpinti Jūsų projektus statybų
ir įrengimo rekomendacijomis, nepriklausomo sertifikavimo
dokumentais bei specifinėmis pastabomis, padėsiančiomis
parengti produkcijos gamybos ir rangos sutarties
dokumentus. Dokumentacija ruošiama atsižvelgiant
į plataus masto galimybių studijos išvadas, gaminių
specifikacijas ir nuodugnius techninius aprašus.

TensarTech™ sistemos yra įvairiapusiškos ir atitinka
kiekvienam projektui keliamus aplinkosaugos ir ekonominius
reikalavimus. Tai akivaizdžiai patvirtino gruntinės atraminės
sienutės projektas, kurio paskirtis buvo išlaikyti dešimties
eismo juostų kelio apkrovas, kuris driekiasi ker kalnuotą
vietovę iš Fujairah miesto į Dubajų.

STATYBOS APRŪPINIMAS
˴ Pirminiai įrengimo patarimai, kaip naudoti Tensar jūsų
projekte
˴ Pirminiai įrengimo apmokymai, parondantys kaip
naudoti mūsų gaminius
˴ Konstruktyvūs patarimai, atsakantys į klausimus dėl
Tensar gaminių įrengimo, atsirandančius statybų metu

APMOKYMAI
˴ Išsamūs, praktiniai, techniniai užsiėmimai

PROJEKTINIS APRŪPINIMAS
˴ Pritaikymo patarimai padėsiantys jums sukurti
koncepciją
˴ Projektiniai patarimai padėsiantys jums įsisąvinti
Tensar gaminius ir sistemas jūsų projektuose
˴ Pritaikymo siūlymai paruošiantys mūsų projektinę
koncepciją tolimesniam jūsų pačių apsvarstymui
ir projektavimui
˴ Detalus įkainojimas leidžiantis jums gauti
konurencingą Tensar pasiūlymą arba siūlyti savo
kainą
˴ Detali jūsų projekto apžvalga, kuriame įsisąvinami
mūsų gaminiai ir sistemos
˴ Sertiﬁkuotas, detalus projektas ir statybiniai
brėžiniai naudojantys Tensar gaminius ir sistemas
jūsų projekte su Tensar Professional Indemnity (PI)
draudimu apdraustu darbo projektu

˴ Asmeniniai apmokymai ar seminarai susiję su jūsų
poreikiais

Nepriklausomas sertiﬁkavimas
Tensar® geotinklams buvo suteikta akreditacija daugelyje nepriklausomų
valstybinių ir kitų sertiﬁkavimo institucijų visame pasaulyje. Nei vienas kitas
grunto sutvirtimui skirtas gaminys neturi tokio plataus masto sertiﬁkavimo.
˴ Atraminių sienučių bei pylimų, taip pat ir stačių šlaitų sistemoms
buvo išduoi The British Board of Agrément (BBA) sertiﬁkatai.

GAMINIO APRAŠYMAS 1
TENSAR RE IR RE 500
GEOTINKLAI SKIRTI GRUNTINIŲ
ATRAMINIŲ SIENUČIŲ
ARMAVIMUI IR TILTŲ
ATRAMINIŲ PYLIMŲ
SISTEMOMS

GAMINIO APRAŠYMAS 2
TENSAR TW1 SIENUČIŲ
SISTEMA SKIRTA GRUNTINIŲ
ATRAMINIŲ SIENUČIŲ
ARMAVIMUI IR TILTŲ
ATRAMINIŲ PYLIMŲ ĮRENGIMUI

GAMINIO APRAŠYMAS 1
TENSAR RE IR RE 500
GEOTINKLAI SKIRTI GRUNTINIŲ
PYLIMŲ SUTVIRTINIMUI

˴ Tensar geotinklams buvo išduotas geležinkelių Product
Acceptance certiﬁcation (number PA05/02516) sertiﬁkatas,
patvirtinantis tinkamumą geležinkelio Balasto sutvirtinimui.

˴ Geotechnikos inžinierių biuras Hong Konge išdavė sertiﬁkatą RF 2/11,
patvirtinantį Tensar RE500 tinkamumą užpildo sutvirtinimui.

Gaminio, skirto Užpildo Armavimui,
Sertiﬁkatas Nr. RF 2/11
išduotas Tensar RE500 geotinklams

˴ The Roads & Traﬃc Authority institucija Sidnėjuje, Australijoje,
sertiﬁkavo Tensar SR ir RE geotinklus pagal speciﬁkaciją R57,
kaip gaminius skirtus gruntinių Sienučių armavimui.

Susisiekite su Tensar International arba savo vietiniu tiekėju, norėdami gauti išsamesnės informacijos ir
literatūros apie Tensar gaminius ir jų naudojimo būdus.
Esant pageidavimui, galima gauti gaminio charakteristikas,
įrengimo rekomendacijas ir speciﬁkacijų pastabas.
Išsamų Tensar gaminių literatūros sąrašą sudaro:
˴ Tensar geosintetiniai gaminiai civilinėje inžinerijoje
Gaminių, sistemų ir jų pritaikymo vadovas

Jūsų vietinis atstovas:
UAB Mosas
Birželio 23-osios g. 5
LT-03206 Vilnius
Tel: +370 5 261 01 79
Fax: +370 5 260 83 55
www.mosas.lt

˴ Grunto sutvirtinimas
Grunto sluoksnių sutvirtinimas keliuose ir kitose
transportu apkrautose vietose
˴ TriAx®: Perversmas geotinklų technologijoje
Tensar® TriAx® geotinklų charakteristikos ir
eksploatacinių savybių privalumai
˴ Asfaltbetonio dangos
Asfaltbetonio sluoksnių armavimas keliuose ir kitose
transportu apkrautose vietose
˴ TensarTech™ atraminės sistemos
Tiltų atramos, atraminės sienutės, statūs šlaitai
˴ Geležinkeliai
Geležinkelio ruožo mechaninis balasto ir pagrindo
sluoksnių armavimas
˴ Pamatai ant polių
Statyba virš silpno grunto, išvengiant nuosėdžių
˴ Pagrindo armavimas
Itin stiprios geotekstilės Basetex naudojimas
˴ TensarTech™ pamato matraso sistema

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1254 262431
Fax: +44 (0) 1254 266867
e-mail: info@tensar.co.uk
tensar-international.com
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˴ Erozija
Gruntinių ir uolinių šlaitų erozijos kontrolė
˴ TensarTech™ kelių ir konstrukcinės sistemos vėjo
energetikos pramonėje
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