Aluspinnaste armeerimine
sidumata kihtide geovõrguga armeerimine
teedel ja platsidel

Tensar® TriAx® geovõrgud on tõestatult väga efektiivsed
täitematerjali lukustamisel ja armeerimisel. TriAx on asendanud
Tensari kahesuunalised geovõrgud enamikus armeerimise
lahendustes, andes veelgi suurema kulude kokkuhoiu.

Kuus põhilist aluspinnase armeerimise
lahendust Tensari tehnoloogiaga
Kihipaksuse
vähendamine

Kasutusea
pikendamine

Tensari tehnoloogia — teaduslikult
tõestatud praktilised lahendused
ja oskused neid teostada
Tensari geovõrkude iseloomulikel omadustel põhinev Tensari
tehnoloogia on laialdaselt kasutatav aluspinnaste armeerimisel ja sidumata kihtide tugevdamisel. Tensari tehnoloogia
võimaldab säästa nii aega kui raha ning tõsta projekti
kasumlikkust.

Juhis aluspinnase armeerimise lahenduse
valikuks
Alates rohkem kui 30 aasta tagusest ajast, mil Tensar tõi
turule jäigad polümeerist geovõrgud, on need saanud
oluliseks materjaliks inseneriehituse projektides.
Inseneriehituse projekt võib vajada ainult ühte geovõrgu
lahendust, aga samas võib olla olukordi, kus on vaja välja
mõelda kombineeritud geovõrgu lahendusi.
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Aluspinnase geovõrkudega armeerimiseks on välja töötatud
kuus erinevat lahendust.

Mitmete aastate jooksul teostatud uuringud on järjekindlalt
tõestanud Tensari geovõrkude väga
häid armeerimisomadusi. Tänu
Tensar® TriAx® geovõrkude veelgi
paremale toimimisele võimaldab
Tensari tehnoloogia nüüd veel
suuremat täitematerjali kokkuhoidu
kihipaksuse vähenemisest.

Kasutades katendikihtides Tensar
TriAx geovõrke, pikeneb tee
kasutusiga ja seega säästetakse
Tensari tehnoloogiat rakendades
palju hoolduse arvelt.

Kandevõime
suurendamine

Tensar® TriAx® geovõrguga
armeerimine võimaldab
parandada kihi koormusjaotusvõimet ja sellega suurendada
raskelt koormatud alade
kandevõimet.

Erinevate
vajumite
vältimine

Mitu kihti Tensar TriAx geovõrku
täitematerjali kihis moodustavad suhteliselt jäiga taldmiku.
Kasutades Tensari tehnoloogiat,
on võimalik kompenseerida
muutliku kvaliteediga ehitisealuse pinnase vajumite
erinevust.

Nõrkade kohtade
katmine

Üksikutes, eriti nõrga aluspinnasega kohtades saab Tensar
TriAx tehnoloogiat kasutada
nende nõrkade kohtade
katmiseks. Tensar TriAx
geovõrgud võimaldavad
mudaaukude ja prügimägede
katmisel paigaldada täitematerjali
kindlalt ning tagada selle nõutavat
tihendamist.

Maapinnas
olevate tühimike
ületamine

Piirkondades, kus aluspinnas on
erosiooniohtlik või aldis lõhenemisele ja kokkuvarisemisele (nt.
kaevanduspiirkonnad), pakub
Tensari tehnoloogia koos Tensari
kahesuunaliste geovõrkudega
toestuse ja ohutust tagava ajutise
lahenduse kuni lõpliku lahenduse
leidmiseni.
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Tensar® TriAx® geovõrgu tööpõhimõtteks on täitematerjali
osakeste mehaaniline lukustumine
Tensar® TriAx® geovõrgud lahendavad aluse armeerimisprobleemid,
kuna täitematerjal lukustub efektiivselt võrgusilmadesse. Geovõrgu
peal oleva täitematerjali tihendamisel läbivad alumised terad osaliselt
võrgu silmi ning püsivad paigal tänu jäikadele ribidele. Lukustumine
on mehhanism, mille läbi geovõrk ja täitematerjal rakendatud
koormuse all koos toimivad. Selle mehhanismi tulemuseks on
täitematerjali osakeste lukustumine ja külgmine tõkestamine.
Lukustusmehhanismi põhimõte

Lukustuseta tsoon

Üleminekutsoon
(osaline lukustus)

Täieliku lukustusega
tsoon

TriAx geovõrk
Lukustuse ulatus
Täitematerjali lukustumine mehaaniliselt stabiliseeritud kihis. Efektiivne
armeerimismaterjal Tensar TriAx geovõrk suurendab lukustuse ulatust ning
lukustatud tsooni paksust.

Selleks, et stabiliseeritud kiht toimiks efektiivselt, peab selles olema
võimalik jaotada koormust 360 kraadi ulatuses. Optimaalsete tulemuste
kindlustamiseks peab geovõrguga mehaaniliselt stabiliseeritud kihil olema
kõrge radiaalne jäikus 360 kraadi ulatuses.

Tensari geovõrkude mitmekülgsus
Alates 1980-ndate aastate algusest on kümnetes tuhandetes
projektides paigaldatud sadu miljoneid ruutmeetreid Tensari
geovõrke. 2007. aastal esitleti esmakordselt Tensar TriAx
geovõrku, mis tähendas olulist edasiminekut geovõrgutehnoloogias.
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Tensari geovõrke on kasutatud paljudes maailma riikides,
väga erinevates kliima- ja pinnasetingimustes ning sageli on
Tensari tehnoloogia kasutamisega lahendatud keerulised
projekteerimis- ja ehitamisprobleemid. Tensar TriAxi
tootmisprotsessi käigus luuakse kuusnurkne geovõrgu
struktuur. See koosneb tugevatest sõlmedest ja jäikadest
ribidest, mis moodustavad võrdkülgse kolmnurkse ava. TriAx
geovõrgu ribid on kõrged, ristlõikes ristkülikukujulised ja
moodustavad toetusserva täitematerjali osakestele.
Seetõttu tekib tugev haardumine täitematerjali osakeste ja
geovõrgu vahel, mille tulemuseks on efektiivne mehaaniline
lukustumine. Efektiivne lukustumine aitab vähendada
täitematerjali osakeste hilisemaid liikumisi ja laialivajumist
ning sellega tekitatakse täitematerjalile suur efektiivne
sisehõõrdenurk. Seda efekti on kutsutud ka “vangistamiseks”, sest geovõrguga lukustamine piirab efektiivselt
täitematerjali osakeste liikumist.

Nimetatud omaduste kombinatsioon tagab, et Tensar TriAx
geovõrguga armeeritud täitematerjali kihtides:
˴˴ rakendatud vertikaalkoormusest põhjustatud tõmbejõud võrgus jaotuvad ühtlaselt
˴˴ geovõrgu deformatsioon pinnases esinevate koormuste
juures on väga väike
˴˴ armeerimisefekt on lokaalne ja see toimib koormatud alal
˴˴ Tensari geovõrk ja täitematerjal moodustavad koostöös
komposiidi – Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud kihi

TriAx geovõrgu olulised omadused
on sõlmede tugevus ja jäikus ning
kõrged ribid.

TriAxi ribi struktuur mõjutab
otseselt armeeritud kihi
töötamise efektiivsust.

Kas kõik geovõrgud töötavad ühtemoodi?
See on tavaline küsimus, kui kaalutakse geovõrkude kasutamise
kasulikkust, eriti tee katendis. Vastus on: ei, geovõrgud käituvad
erinevalt ning nende armeeriva mõju heaks indikaatoriks on
tootmistehnoloogia. Täitematerjali mehaanilise lukustamise
kvaliteet ei ole sama, kui võrrelda Tensari tootmisprotsessi teiste
tehnoloogiatega nagu sulatamine, kudumine ja keevitamine.

Tensari tõestatud lahendused põhinevad täitematerjali
lukustumise ja hilisema terakeste kinnihoidmise efektil. Enamik
geovõrke toodetakse teistel meetoditel, mille tulemusena
tekivad erinevad ribid, sõlmed ja avad ning seetõttu töötavad
need kui “pingestatud membraanid”. Pingestatud membraan
hakkab tõmbele tööle alles siis, kui on tekkinud suured
deformatsioonid piki rattajälgi. Vaadake selle tõestust allpool.

Tensari geovõrk

Alternatiivne geovõrk

TENSARI GEOVÕRGUGA ARMEERITUD 		
KATEND – LUKUSTUSMEHHANISM

ALTERNATIIVSE GEOVÕRGUGA ARMEERITUD
KATEND – PINGESTATUD MEMBRAANI MEHHANISM

˴˴ Lukustusmehhanism muudab täitematerjali kihi jäigaks

˴˴ Alternatiivne geovõrk vajab servadest ankurdamist

˴˴ Koormuse jaotus suureneb

˴˴ Koormus on suunatud otse geovõrgule

˴˴ Vertikaalne pinge väheneb

˴˴ Geovõrk ja aluspinnas deformeeruvad

˴˴ Toimivus paraneb

˴˴ Geovõrk hakkab tõmbele tööle alles pärast intensiivset
liikluskoormust

0,2

Aluse pealispind

0,1

TriAx® geovõrk

0
-0,1

Enne liiklusega koormamist

Aluspinnase pealispind

-0,2

Peale 10 000 rattaläbikut

-0,3
-0,4

0

0,6
0.6

1,2
1.2

1,8
1.8

2,4
2.4

Katseraja laius (m)

Sügavus katseraja pinnast (m)

Sügavus katseraja pinnast (m)

˴˴ Koormav ratas peab pidevalt liikuma ühes jäljes, et efekt säiliks
0,2

Aluse pealispind

0,1

Kootud kahesuunaline geovõrk

0
-0,1

Aluspinnase pealispind

-0,2

Enne liiklusega koormamist
Peale 3 500 rattaläbikut

-0,3
-0,4

0

0,6

1,2

1,8

2,4

Katseraja laius (m)

Augustamise ja venitamise meetodil toodetud TriAx geovõrk.

Muul meetodil toodetud alternatiivne geovõrk.

Võrreldes teiste geovõrgu tüüpidega, vähendavad täitematerjali
lukustusmehhanism ja Tensari geovõrkude füüsikalised omadused roobaste tekkimist. Geovõrkude töötamise erinevust on
rõhutatud roobaste kujuga, nagu näha ülaltoodud joonistel,
määratuna Suurbritannia Transpordiuuringute Laboratooriumi
(TRL) poolt põhjaliku katendite katsetusprogrammi käigus.
Joonistel on kujutatud katsetatud katendi ristlõiked koos aluse
(300 mm paksune täitematerjali kiht) pealispinnaga ja aluspinnase (CBR=1,5%) pealispinnaga enne ja pärast koormamist.
Pärast 3 500 rattaläbikut on sügav roobas tekkinud alternatiivse

geovõrguga (pingestatud membraani mehhanism) tugevdatud
alusel koos nimetamisväärsete deformatsioonidega. Sarnane
roobas on täheldatav ka aluspinnasel. Selle tulemuseks on
aluspinnase struktuuri kahjustumine ja aluspinnase nõrgenemine.
Tensari lõigul (lukustusmehhanism) on pärast 10 000 rattaläbikut
roobas aluse pealispinnal madalam, väiksema deformatsiooniga
ning aluspinnasel tühine. Tensari geovõrgud toimivad selgelt ja
oluliselt erinevalt geovõrkudest, mis on toodetud teistel
meetoditel (keevitatud, kootud jne).
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h

Tensari mehaaniliselt
stabiliseeritud kihid

Täitematerjali kiht

Tensar TriAx geovõrk
h

Tensar® TriAx® geovõrkudega armeeritud täitematerjali
kihid töötavad tänu lukustusmehhanismile komposiidina.
Geovõrgu/täitematerjali komposiiti võib vaadelda kui
Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud kihti.
Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud kihi valikul võivad
projekteerijad ja insenerid olla veendunud, et komposiidi
omadused ja töötamine konstruktsioonis on teada ja ette
määratavad.

h

Geovõrgu/täitematerjali komposiitkiht

Mehaaniliselt stabiliseeritud kiht

Efektiivne
paksus
(1,5 ... 2,0) x h

Võrdväärset stabiliseerimata kihti võib määratleda mitmeti
ja seetõttu võrreldakse selle parameetreid vastavuses
olemasoleva projekteerimismeetodiga. Alljärgnevad
efektiivsuse kasvu vahemikud kehtivad normaaloludes
enamikele projektidele.
Võrdväärne stabiliseerimata kiht

Armeerimisomadused

Projekteerimise
parameetrid

Efektiivsuse
kasv Tensari
armeeringuga

Ühikud

Kihi paksus, h

1,5<h<2,5

mm

Elastsusmoodul, E

1,5<E<3,0

kN/m2

Liikluskoormuse
faktor

3 ... 15

Standardtelge

1980-ndad

1990-ndad

2000-ndad

Tensari armeerimisomadused - edasiminek geovõrgutehnoloogias
on saavutatud tänu viimase 30 aasta jooksul kogutud teadmistele
ja kogemustele.

Kasulikkus arvudes
Alustades väikesemahulisest tööst laboris ning liikudes edasi põhjalike liikluskoormuskatsetega.
Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud kihtide efektiivse paksuse määramiseks on paljude aastate jooksul kogutud andmeid põhjalike
liikluskoormuskatsetega. Esialgu tehti katseid Tensari kahesuunaliste geovõrkudega ning viimasel ajal TriAx geovõrkudega.

A) 1981 — Tensari geovõrkude
katsetamine aluspinnaste
armeerimiseks algas 1981. aastal
mõne üksiku väga lihtsa kandevõimetestiga, mis näitasid
lukustusmehhanismi tõhusust.
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B) 1985 — Tensar on pühendunud
põhjalike katsete läbiviimisele
juba üle 20 aasta.

A

B

1992 — Laboratoorsed katsetulemused on korduvalt kinnitust leidnud
ehitusobjektidel läbiviidud katsetega.

1996 — Tensari geovõrkude tõhustatud lukustusmehhanism võimaldab
vähendada oluliselt roobaste sügavust.

2000 — Põhjalikud laboratoorsed katsed Suurbritannia Transpordiuuringute
Laboratooriumis võrdlemaks Tensari geovõrke alternatiivset tüüpi geovõrkudega.

Need pildid näitavad erinevat tüüpi uuringuid, millega Tensar® International on olnud seotud mitmete aastate
jooksul. Nende uuringute käigus saadud andmete alusel on välja töötatud empiirilised projekteerimismeetodid.
Praegune katendiarvutuse trend on analüütiliste projekteerimismeetodite suunas, milles liikluskoormuse mõju
katendile on võimalik väljendada numbriliste mudelite kaudu. Tensar International on geovõrkudega mehaanilise stabiliseerimise modelleerimissüsteemi arendamisega esirinnas.

2004 — Katsetamine ei ole piirdunud ainult ühe regiooniga, vaid sellesse
on kaasatud sõltumatuid laboratooriume ja uurimisasutusi üle maailma.
2007 Tensari Tehnoloogiakeskus — siseruumides asuvad liikluskoormuse
katseseadmed võimaldavad uurida geovõrke, täitematerjale ning aluspinnaseid.
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2004 — Üks pikemaajaliselt jälgitud ja suurte liikluskoormustega
katse viidi läbi Feiring Bruck Quarrys Norras.

2008/2011 — Kontrollitud keskkonnatingimused tagavad võrreldavad
liikluskoormuskatsete tulemused.

Kõik kuus põhilist aluspinnase armeerimise
lahendust on tehniliselt kasulikud, tihti
esineb ka ehituskulude kokkuhoidu

Kihipaksuse vähendamine
Vähendades täitematerjali kihipaksust kuni 50%, kaotamata seejuures
katendi tugevuses võrreldes standardse armeerimata lahendusega, saab
töövõtja oluliselt kokku hoida pinnaseparandustööde maksumuselt ning
vähendada CO2 emissiooni ehitamisel kuni 50%.

Kasutusea pikendamine
Tee taastusremont, eriti kui see sisaldab kogu katendi paksuses
rekonstrueerimist, on kulukas igale teeomanikule. Insenerliku lähenemisega projekteerimisel on tõestatud, et mehaaniliselt stabiliseeritud kihi
lisamine suurendab teekatendi kasutusiga kolme- või isegi rohkemakordselt ja seetõttu väheneb iga-aastane hooldetööde eelarve asfaldist
ülekatete arvelt üle 50%.

Kandevõime suurendamine
Nõrkadele aluspinnastele nagu turvas on tihtipeale vajalik ehitada
juurdepääsuteid, mis peavad taluma väga raskeid koormusi. Kraana
juurdepääs tuulegeneraatorite paigaldamiseks on hea näide, kus
kandevõimet peab suurendama, tagamaks objektil ohutud töötingimused.

Erinevate vajumite vältimine
Paljud ehituse arendusobjektid asuvad soostunud aladel, kus aluspinnas
on väga erineva kvaliteediga ja sellisele pinnasele ehitatud katendikihid
kipuvad erinevalt vajuma. Tänu ehitusaegsele teostusdokumentatsioonile
on paljude aastate pärast objekte külastades veendutud, et pinnaprofiil on
säilinud. Teekatte aluspinnase armeerimisega on saavutatud kulude
kokkuhoidu üle 75% võrreldes traditsiooniliste lahendustega tööplatvormide või teemullete ehitusel.

Nõrkade kohtade katmine
Tensar® on arendanud tehnoloogiaid nõrkade pinnastega kohtade
katmiseks. “Teha võimatu võimalikuks” on olnud aastaid Tensari
tehnoloogia hüüdlauseks ja praeguseks on leitud meetod, kuidas katta
mudaauke ja prügimägesid.

Maapinnas olevate tühimike ületamine
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Piirkonnad, kus allmaakaevandustegevus on lõppenud, vajavad tihti
kaitset võimaliku varisemisohu ja tekkida võivate varisemislehtrite vastu.
Tensari tehnoloogia on pandud proovile sellistes kriitilistes oludes ja see
on andnud soovitud tulemuse, tagades võimudele piisava aja reageerimiseks ja inimeste turvalisuse kindlustamiseks.

Praktilised näited põhiliste
lahenduste kohta

• Kihipaksuse vähendamine
• Kasutusea pikendamine
• Erinevate vajumite vältimine
TriAxi paigaldamine (Stoke, Suurbritannia)

• Nõrkade kohtade katmine
• Kandevõime suurendamine
Nõrga pinnase armeerimine (Ashbourne, Suurbritannia)

• Kihipaksuse vähendamine
• Kasutusea pikendamine
A66 maantee parandamine ja tugevdamine (Melsonby, Suurbritannia)

• Kihipaksuse vähendamine
• Kandevõime suurendamine
• Erinevate vajumite vältimine
Aluspinnase armeerimine parkimisplatsi ehitamisel (Lanarkshire, Suurbritannia)
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Erikasutusega katendite projekteerimine
Olukorra tarbeks, kus tavalise tee suure liiklussageduse asemel
iseloomustavad liikluskoormust suured teljekoormused või
kontsentreeritud rattakoormused, on Tensar International
loonud geovõrkudele spetsiaalsed projekteerimismeetodid.

Täitematerjali kiht võib sellisel juhul vajada mitmekihilist
geovõrguga armeerimist. Tavapäraselt kasutatavaid raskelt
koormatud katendite projekteerimismeetodeid on kohandatud ja
täiendatud selliselt, et need sisaldaksid geovõrguga armeeringuid.

Tüüpilised
raskelt
koormatud
katendid
Raskelt koormatud
katendid võivad
vajada mitmekihilist
armeerimist.

Lennuväljade katendid
Kuna uue põlvkonna lennukite massid kasvavad, siis tuleb
kaaluda senisest tugevamate stardi- ja ruleerimisradade
ehitamist, mis peaksid vastu suurenenud rattakoormustele.
Uus ruleerimisrada Adelaide'i lennujaamas (Austraalia)

Sadamakaide katendid
Konteinerite käitlemise ja ladustamise aladel, transiidiladudes ja tööstusplatsidel esinevad enamasti suured
kontsentreeritud ratta- ja teljekoormused.
Tensari geovõrgud on ideaalsed kaipealsele katendile (Läti)

Ohutud tööplatvormid
Kraanad ja muud rasked masinad vajavad stabiilset ja kindlat
alust, et ohutult töötada ja kindlalt paigal püsida. Tihtipeale
on selliseid töid vaja teostada eriti nõrkadel pinnastel.
Raskekaaluline kraana Tensari geovõrkudega armeeritud tööplatvormil

Raudteealused kihid
Nii raudtee ballastkillustiku kihti kui ka selle alust muldkeha
saab tugevdada geovõrguga armeerides – eriti nõrkade
aluspinnaste esinemisel. Armeeritud aluskiht suurendab
elastsusmoodulit ballastkillustiku kihil. Armeeritud
ballastkillustiku kiht on püsivam ja parandab toetust liipritele
ja relssidele.
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Tensari aluspinnase armeerimise kasulikkus raudteedel

Tensar® TriAx® TXL geovõrk

Tensar TriAx

Tensar TriAx geokomposiidid

Tensar® Internationali tugiteenused
Kasutage meie kogemustele ja usaldusväärsusele tuginevat parimat tootetuge
PROFESSIONAALSED LAHENDUSED
Pakume oma professionaalse meeskonna teenuseid, kes
annavad teile projekteerimisnõu või töötavad ise välja täieliku
ehitusprojekti. Lisaks pakume nõu ja koolitust objektil, et
aidata teil efektiivselt Tensari tooteid ja süsteeme
paigaldada. Meie innovatiivsete toodete valikus on
ühendatud ülemaailmne osalemiskogemus tuhandetes
projektides erinevates kliimatingimustes ja pinnaseoludes.
See tähendab, et saame teile pakkuda unikaalseid
insenerlikke seisukohti ja tõestatud otstarbekaid lahendusi.
Oleme pühendunud pakkumaks teile kõrgetasemelist
tehnilist abi objektil, et toetada teid meie toodete ja
süsteemide kasutamisel. Meie enda pühendunud ja
koolitatud inseneride meeskond või Tensari kohalikud
edasimüüjad teevad teiega tihedat koostööd, et tagada
teie projekti edu.

PROJEKTEERIMISTARKVARA TENSARPAVETM
TensarPave on Tensar Internationalis välja töötatud tarkvarapakett, mis hõlmab TriAxi projekteerimisparameetreid kõige
otstarbekamate lahenduste jaoks aluspinnase armeerimisel
ja katendite projekteerimisel. TensarPave tarkvara on saadaval
tasuta ning sellega kaasneb kasutajakoolitus Tensar Internationali
poolt.

PAIGALDAMISTUGI
Tensar toetab vajadusel igat projekti ehitus- ja paigaldusalaste
nõuannetega, varustab klienti sõltumatu akrediteerimisdokumentatsiooni ja spetsifikatsioonidega, aitab lepingudokumentide koostamisel ja toodete paigaldamisel. Toetutakse laiaulatuslikele juhtumianalüüsidele, toodete spetsifikatsioonidele ja
põhjalikele tehnilistele uurimustele.

VÕIMALIKUD PROJEKTEERIMISTEENUSED KOLMES
VARIANDIS
AINULT TARNIMINE
PROJEKTLAHENDUSE PAKKUMINE ja TARNIMINE
Põhimõtteline joonis ja nõustamine

PROJEKTEERIMINE ja TARNIMINE

Sertifitseeritud detailne projekt ja ehitusjoonised koos ametialase
tsiviilvastutuskindlustusega

Meie teenuste valik hõlmab projektipõhiseid nõuandeid ideede,
projekteerimise, ehituse ja paigalduse osas, samuti üldist
koolitust Tensari lahenduste ning tarkvaraprogrammide
kasutamiseks. Kaasates meie meeskonna spetsialistid projekti
võimalikult varakult, saame aidata teil projekteerimise
algfaasis säästa aega ja raha: töötame välja ideed, hindame
Tensari toodete ja süsteemide kasutamise võimalikkust ning
esitame ligikaudse kulude eelarve.

EHITUSTUGI
˴˴ Paigaldamisnõuanded Tensari toodete õigeks paigaldamiseks teie objektil
˴˴ Paigaldamisalane koolitus, mille käigus demonstreeritakse
Tensari toodete paigaldamist
˴˴ Ehitusalased nõuanded vastavalt töö käigus tekkinud
küsimustele Tensari toodete paigaldamise kohta

KOOLITUS
˴˴ Laiaulatuslikud "käed külge" tehnilised töötoad
˴˴ Teie vajadustest lähtuv personaalne koolitus või seminar

PROJEKTEERIMINE
˴˴ Projekteerimisnõuanded, et aidata teil kasutada Tensari
tooteid ja süsteeme oma projektis
˴˴ Detailne hinnaarvestus, et võimaldada teil hinnata Tensari
lahenduse maksumust
˴˴ Detailne projekt ja ehitusjoonised Tensari toodete ja
süsteemide kasutamiseks

PROJEKTEERIMISTUGI

Revolutsioon
geovõrgutehnoloogias

˴˴ Nõustamine lahenduse väljatöötamisel
˴˴ Projektlahenduse pakkumine, mille saate sobivuse korral
projekteerimisel aluseks võtta
˴˴ Teie Tensari tooteid ja süsteeme sisaldava projekti
ülevaatamine
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Kui te soovite rohkem kirjandust Tensari toodete ja lahenduste
kohta, võtke palun ühendust Tensar Internationali või kohaliku
edasimüüjaga.
Saadaval on ka toodete spetsifikatsioonid, paigaldusjuhendid
ja detailsed kirjeldused.

Tensar kontakt:

Teie kohalik edasimüüja on:

Tensar International
info@tensar.se
+46 70 207 28 90 (SE)
+420 602 385 484 (CZ)
www.tensar.ee
Roadservice OÜ
Allika tee 16
Alliku küla
76403 Saue Vald
Harjumaa
roadservice@roadservice.ee
+372 5348 8175 (EE)
www.roadservice.ee

Tensari valikus on järgmised brošüürid:
• Tensari geosünteedid ehituses
Ülevaade toodetest, lahendustest ja teenustest
• Aluspinnaste armeerimine
Sidumata kihtide geovõrguga armeerimine teedel 		
ja platsidel
• Asfaltkatted
Asfaldikihtide armeerimine teedel ja platsidel
• TensarTech TM pinnase toestamise süsteemid
Sildade kaldasambad, tugimüürid, nõlvade kindlustamine
• Raudteed
Ballasti- ja aluskihi armeerimine raudteede all
• Mullete ehitamine vaiadele
Ehitamine nõrkadele pinnastele erinevate vajumiteta
• Aluste armeerimine
Kasutades tugevaid Basetex geotekstiile
• TensarTech TM geokärjesüsteem
• Erosioon
Erosiooni tõkestamine erinevatel nõlvadel
• TensarTech TM teede ja platside
konstruktsioonilahendused tuuleparkide ehitusel

Tensar International Limited
Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1254 262431
Faks: +44 (0) 1254 266867
E-post: info@tensar.co.uk
tensar-international.com
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