ASFALTKATTED
asfaltkatete armeerimine
teedel ja platsidel

Tensari asfaltkatete armeerimise tooted –
mõistlik lahendus tee kasutusea
pikendamiseks.

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

Aitame teil vähendada teehoolduse eelarvet
Tensari asfaltkatete armeerimise tooted pikendavad tee
kasutusiga ja seetõttu säästetakse oluliselt teehoolduskulude arvelt kogu kasutusea jooksul. Tensari lahendused
võimaldavad olulist ehituskulude kokkuhoidu võrreldes
traditsiooniliste meetoditega.
Tensar pakub mitmeid erinevaid asfaltkatete armeerimise
tooteid, mida on edukalt paigaldatud paljudes riikides ning
väga erinevates kliimatingimustes.
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Tavapärased katendiprobleemid: roopad, võrkpraod ja peegelduspraod.

Meie rohkem kui 30-aastasele kogemusele tuginedes
pakume lahenduse, mis vastab teie projekti tingimustele
ja nõuetele. Tensari asfaltkatete armeerimise tooted
on sobilikud vähendama katendiprobleeme nagu võrkpraod
ja peegelduspraod ning pakkuma vastupanu roobaste
tekkimisele ja teelaienduste ehitamisel tekkida võivatele
pragudele.

Kasutage meie kogemust oma projektide teostamisel
Tensari tugiteenused

TEIE EELISED

Tensaril on vajalikud kogemused ja pädevus, et pakkuda teie
projekti spetsiifilistele nõudmistele vastavaid tugiteenuseid.
Töötame välja efektiivsed ja ökonoomsed lahendused, mis
vastavad teie vajadustele. Meie meeskond aitab teid meeleldi
kõikides projekti etappides, pakkudes nii tehnilist tuge kui
projekteerimis- ja ehitustuge.

Sobiva Tensari lahenduse valikuga kaasnevad järgmised
eelised:

TENSAR PAKUB JÄRGMISEID TEENUSEID ALATES IDEE
VÄLJATÖÖTAMISEST KUNI LÕPLIKU EHITUSENI:

˴˴ oluliselt vähem peegeldus- ja võrkpragusid
˴˴ vähem roopaid
˴˴ pikem katendi kasutusiga
˴˴ kiire paigaldamine

˴˴ tooteid ja lahendusi käsitlev põhjalik nõustamine

˴˴ pikaajaline kulude kokkuhoid võrreldes traditsiooniliste
remondimeetoditega

˴˴ konkreetse objekti vajadustele vastava lahenduse
pakkumine

˴˴ vastupidav ja efektiivne lahendus

˴˴ pädev tehniline tugi
˴˴ kliendile vajalik informatsioon ja koolitusprogrammid

˴˴ rohkem kui 25 aasta kogemustel tuginev tehnoloogia
˴˴ tarnimine otse Tensarist või Tensari kogenud
paigaldajate ja edasimüüjate võrgustiku kaudu
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ASFALTKATETE ARMEERIMINE

Tensari asfaltkatete
armeerimise tooted
pakuvad lahenduse
seitsmele põhilisele
katendi lagunemise
probleemile.

ASFALDI
VÄSIMUSKINDLUS

Asfaltkatete armeerimise
tooted vähendavad
väsimuspragude teket.
See võimaldab pikendada
katendi kasutusiga või
vähendada katendi paksust.
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ALUSPINNASEST TULENEV
ROOBASTE TEKE

Nõrgast aluspinnasest
tulenevat roobaste teket saab
vähendada asfaltkatteid
armeerides.

PAINDUMINE

Asfaltkatete armeerimise
tooted leevendavad
paindumisest tulenevaid
liikumisi ning suurendavad
sellega asfaldi väsimuskindlust.

Tensari asfaltkatete armeerimise tooted vähendavad
peegelduspragude teket. Neid saab kasutada ka betoonile
asfalteerides.

PEEGELDUSPRAOD

NIHKED

PAISUMINE/
KAHANEMINE

ASFALDI ROOPAD

ERINEVAD VAJUMID

PÜSIV DEFORMATSIOON

TEE LAIENDUS
Tee laiendus

Asfaltkatete armeerimise tooted
vähendavad pragude teket,
suurendades asfaldi nihkekindlust
ja koormusjaotusvõimet.
(Liigsete vertikaalsete
nihkumiste korral on efektiivseks
asfaltkatte armeerimiseks vajalik
armeeringu eeltöötlus.)

Asfaltkatete armeerimise tooted
vähendavad aluse soojuspaisumisest ja -kahanemisest
tulenevaid pragusid.

Asfaltkatete armeerimise tooted
vähendavad armeeritud kihi
horisontaalseid deformatsioone.
Sellest tulenevalt väheneb
ka roobaste teke.

Asfaltkatete armeerimise
tooted vähendavad erinevatest
vajumitest tingitud pragude
teket.
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Tensari asfaltkatete armeerimise tooted
võimaldavad pikaajalist kulude kokkuhoidu
võrreldes traditsiooniliste teekatte
taastamismeetoditega.

Kuidas asfaldivõrgud vähendavad asfaldipragusid?
VÕRKPRAOD

Armeerimata asfaltkate

Armeerimata asfaldikihis ei ole
deformatsioonid ühtlaselt jaotunud,
vaid kontsentreeruvad asfaldikihi
nõrkadesse kohtadesse (näiteks
poori või kohta, kus bituumen on
lagunenud). Seetõttu võivad
deformatsioonid edasi areneda
praoks. Asfaldikihti armeerides on
võimalik võrk- ja peegelduspragude
tekkimist aeglustada, kuna
asfaldivõrgud võtavad asfaldikihis
vastu pingeid ja hajutavad
deformatsioone. Samuti lukustavad
võrgud asfaldiosakesed, mis aitab
katta asfaldikihi alla jäänud üksikud
nõrgad kohad.

Nõrgad kohad
asfaltkattes

Sidumata kihid

Tõmbedeformatsioon
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Asfaldivõrgud aitavad
vähendada pingete
kontsentratsioone
asfaldikihis.

Asfaldivõrguga armeeritud asfaltkate

Teoreetiline deformatsioonide läbilõige
Tegelik deformatsioonide
läbilõige kontsentreerununa
nõrkadesse kohtadesse

Asfaldivõrguga armeerimise efekt sile deformatsioonide läbilõige ilma
kontsentratsioonideta

PAISUMISEST/KAHANEMISEST
PÕHJUSTATUD PEEGELDUSPRAOD

Antud uuringute läbiviimiseks kasutati
Nottinghami Ülikooli* prao simulatsiooniseadet.
See koosneb kahest 1 meetri pikkusest ja 0,2 m
laiusest betoonplaadist, mis on kinnitatud
mehaanilise seadme külge. See võimaldab
plaate erinevatesse asenditesse nihutada.
Katse tegemiseks paigaldatakse asfaldikiht
otse betoonraami peale. Temperatuurimuutustest tuleneva pragunemise imiteerimiseks
nihutatakse betoonplaadid üksteisest eemale,
tekitades sellega asfaldikihis tõmbepinge.
Teostatud katsete käigus mõõdeti pinget
armeerimata asfaldikihis ning AR-G võrguga
armeeritud asfaldikihis. Katsed viidi läbi
temperatuuril -5°C ning prao liikumise
amplituud oli 2 mm.

Katte deformatsioon

Peegelduspraod katendis on põhjustatud
pingetest, mis tekivad pealmisesse kihti
alumises kihis oleva prao kohale. Nottinghami
Ülikoolis läbi viidud sõltumatud uuringud
näitavad, et asfaldivõrgu armeering kõrvaldab
pinge kontsentreerumised, takistades sellega
paisumisest/kahanemisest põhjustatud
peegelduspragude tekkimist.

Tensar AR-G asfaldivõrgu armeering
Tavapärane lahendus
(ilma armeeringuta)

Kaugus prao keskpunktist

0 mm

Pingekontsentratsioonid asfaldikihis kõrvaldatakse Tensar AR-G asfaldivõrku kasutades,
mis takistab temperatuurimuutusega kaasnevast paisumisest ja kahanemisest põhjustatud
peegelduspragude tekkimist.

SÕLTUMATU HINNANG
Tensari AR-G ja Glasstex asfaldivõrke on sõltumatult testitud Autun LRPC (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées)
laboratooriumis Prantsusmaal, mis on hinnanud neid "väga efektiivseks".

LIIKLUSKOORMUSEST
PÕHJUSTATUD PEEGELDUSPRAOD
Pragulisele aluspinnale paigaldatud
ülekatted lagunevad enneaegselt
liiklusest põhjustatud peegelduspragude
tõttu. Nottinghami Ülikoolis* läbi viidud
katsed näitasid, et Tensari asfaldivõrgud
vähendavad liikluskoormusest
põhjustatud peegelduspragude
tekkimist, pikendades sellega oluliselt
katendi kasutusiga.
Selleks, et hinnata asfaldikihi
vastupidavust korduvale paindumisele
pragulisel aluskattel, kasutati tsüklilise
painutamise katset. Pragu aluskattel
imiteeriti selliselt, et asfaldikiht
paigaldati kahele vineerile, mis omakorda
olid kummialusel. Seejärel avaldati
pealispinnale tsüklilist koormust ning
jälgiti prao tekkimist sõltuvuses
koormustsüklite arvuga.

Armeerimata asfaldikihti oli pragu tekkinud
peale 425 000 koormustsüklit

Armeeritud asfaldikihis ei ole pärast 1 000 000
koormustsüklit ikka veel tähelepanuväärseid
pragusid

Tensar AR-G asfaldivõrgu kasutamine takistab peegelduspragude tekkimist.

*Allikas: Brown jt "The Use of Polymer Grids for Improved Asphalt Performance" ja "Polymer Grid Reinforcement of Asphalt".
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Õige valiku tegemine meie asfaltkatete
armeerimise toodete hulgast
Tensar pakub kuut erinevat toodet asfaltkatete armeerimiseks:

R
Tensar® AR-G

Tensar Glasstex®

Tensar Glasstex®Grid

AR-G on komposiitmaterjal, mis koosneb
polüpropüleenist geovõrgust ning
geotekstiilist, mis on omavahel kokku
sulatatud. Geotekstiil muudab paigaldamise
lihtsamaks ning toimib pärast bituumeniga
läbi imbumist pikaajalise veetõkkena.
Tänu AR-G võrgu kolmemõõtmelisele
geomeetriale lukustub uus asfaldikiht
mehaaniliselt võrgu laiadesse avadesse,
pakkudes nii armeeringu, jagades pingeid
kui toimides veetõkkena.

Glasstex® on komposiitmaterjal, mis
koosneb mittekootud geotekstiilist ja selle
külge õmmeldud klaaskiududest võrgust.
Klaaskiududel on väga suur tõmbetugevus
ning need võtavad suuri koormusi vastu juba
väikese pikenemise juures. Seetõttu sobib
Glasstex väga hästi asfaltkatetes pingete
jaotamiseks. Pärast bituumeniga läbi
imbumist toimib geotekstiil veetõkkena.
Lisaks täidab Glasstex asfaltkatete
armeerimise funktsiooni.

˴˴ Paigaldatakse otse bituumeniga
krunditud asfalt- või betoonpinnale

˴˴ Paigaldatakse otse bituumeniga
krunditud asfalt- või betoonpinnale

Glasstex®Grid on komposiitmaterjal, mis
koosneb kergest geotekstiilist ja selle külge
õmmeldud klaaskiududest võrgust.
Klaaskiududel on väga suur tõmbetugevus
ning need on ka väikeste deformatsioonide
juures väga tugevad. Seetõttu sobib
Glasstex®Grid väga hästi asfaltkatetes
pingete jaotamiseks. Geotekstiil (võrgu
tagaküljel) on vajalik paigaldamisel parema
nakke saavutamiseks. Lisaks võimaldab see
tiheda kokkupuute alumise ja pealmise
asfaldikihi vahel.

˴˴ Bituumenemulsioonist krundikiht
peab enne asfaldikihi paigaldamist
lagunema

˴˴ Bituumenemulsioonist krundikiht
peab enne asfaldikihi paigaldamist
lagunema

˴˴ Kõik korralikult freesimata pinnad
võivad vajada tasanduskihti

˴˴ Võib paigaldada tavalisele freesitud
pinnale

˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb
eraldi täita

˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb
eraldi täita

˴˴ Soovitav paigaldada spetsialisti
juhendamisel

˴˴ Sobib kasutamiseks ka ebaühtlastel
pindadel, näiteks betoonpindadel või
avatud tekstuuriga pindadel

˴˴ Rulli laiused 1 - 4 m
AR-G asfaldivõrku kasutatakse asfaldi
aluskihi armeerimiseks. Elastsete katendite
korral takistab AR-G võrk võrkpragude
tekkimist ning vähendab pikaajalisest
aluspinnase erinevatest liikumistest
tulenevat asfaltkatte pragunemist.
Betoonist aluse korral vähendab AR-G võrk
peegeldus- ning võrkpragusid asfaldist
ülekatetes. Samuti on tänu AR-G võrgu
jäikadele kõrge profiiliga ribidele võimalik
vähendada horisontaalseid deformatsioone
asfaldis.
AR-G võrku saab kasutada olukordades,
kus katendi konstruktsiooni maksimaalsed
deformatsioonid ületavad 3%.
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˴˴ Soovitav paigaldada spetsialisti
juhendamisel
˴˴ Rulli laiused 1 - 3 m
˴˴ Klaaskiududest asfaltkatete
armeerimise tooteid ei tohiks
kasutada olukordades, kus katendi
konstruktsiooni maksimaalne
deformatsioon ületab 3%

˴˴ Paigaldatakse otse bituumeniga
krunditud asfalt- või betoonpinnale
˴˴ Bituumenemulsioonist krundikiht
peab enne asfaldikihi paigaldamist
lagunema
˴˴ Kõik korralikult freesimata pinnad
võivad vajada tasanduskihti
˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb
eraldi täita
˴˴ Soovitav paigaldada spetsialisti
juhendamisel
˴˴ Rulli laiused 1 - 4 m
˴˴ Klaaskiududest asfaltkatete
armeerimise tooteid ei tohiks
kasutada olukordades, kus katendi
konstruktsiooni maksimaalne
deformatsioon ületab 3%

Juhis asfaltkatete armeerimise toodete valikuks
Avatud võrgusilmad

Võrgu/geotekstiili komposiidid

Asfaldi geotekstiilid

Asfalt läbib võrgu avad ning nakkub
alumise kihiga (kerge geotekstiil
on mõeldud ainult paigaldamise
lihtsustamiseks).

Võrgule on lisatud geotekstiilist/
bituumenist vahekiht, mis toimib
veetõkkena ja/või hajutab pingeid.

Geotekstiil/bituumen toimib
veetõkkena ja/või hajutab pingeid.

Kõrge profiiliga tooted
Pingete jaotamiseks suurte deformatsioonide
juures. Venitatud polüpropüleenist võrkudel on
sügavad ribid ning jäigad monoliitsed sõlmed, mis
võimaldavad optimaalse mehaanilise lukustatuse.

Madala profiiliga tooted
Pingete jaotamiseks väikeste
deformatsioonide juures ning paigaldamise
lihtsustamiseks pealiskihi alla.

440

AR-G

Glasstex®Grid
R60 ja R120

Glasstex® P50, P100 ja P200
Glasstex®Patch™ 440 ja 880

TruPave®
Tensar Paving Fabric

880

Tensar Glasstex®Patch™

TruPave®

Tensar Paving Fabric

Glasstex®Patch™ on komposiitmaterjal,
mis koosneb klaasniidist võrgust ja
polümeermodifitseeritud bituumenmembraanist. GlasstexPatchi tagaküljel
on bituumenkiht, mis on kaetud kergesti
eemaldatava kilega. Toote pealmist poolt
kaitseb aga kvartsliiva kiht. GlasstexPatchi
tihe bituumenmembraan koos ülekatet
armeeriva klaasniidist võrguga võimaldab
hajutada pingeid.

TruPave® on väga tugevatest klaasja polüesterkiududest mittekootud
geotekstiil, mida kasutatakse katendi
vahekihina. Tootel on väike venivus ja suur
tõmbetugevus, see on mõeldud katendi
armeerimiseks ning peegelduspragude tekke
takistamiseks ülekatetes. Bituumenist
krundikihile paigaldades toimib TruPave
niiskustõkkena ja pingeid jaotava kihina
olemasoleva katendi ning uue ülekatte vahel.
See võimaldab pikendada katendi kasutusiga.
TruPave´iga armeeritud katendit saab hiljem
freesida ja taaskasutada.

Tensar Paving Fabric on väga kvaliteetne
140 g/m2 nõeltöödeldud mittekootud
polüpropüleenist geotekstiil. Pärast
paigaldamist bituumeniga läbi imbudes
toimib see pingeid jaotava membraanina
(Stress Absorbing Membrane Interlayer ehk
SAMI) ning takistab võrkpragude levimist
alumisest kihist ülekatetesse.

GlasstexPatchi paigaldamiseks ei ole vaja
erioskusi. Toodet on võimalik paigaldada
asfalt- või betoonpinnale tagaküljel oleva
isekleepuva bituumenkihi abil. Vajadusel
võib aluspinda või bituumenkihti leeklambiga
kuumutada.
˴˴ Võib paigaldada tavalisele freesitud
pinnale
˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb eraldi
täita
˴˴ Sobib kasutamiseks ka ebaühtlastel
pindadel, näiteks betoonpindadel või
avatud tekstuuriga pindadel
˴˴ Paigaldamiseks ei ole vaja erioskusi
˴˴ Paigaldatakse otse asfalt- või
betoonpinnale toote tagaküljel oleva
isekleepuva bituumenkihi abil, vajadusel
aluspinda ja bituumenkihti kuumutades
˴˴ Kergesti transporditav
Rulli mõõt 1 x 15 m
˴˴ Objektil kergesti sobivasse mõõtu
lõigatav, näiteks paigaldamiseks
kaevuluukide ümbrusesse
˴˴ Nakkub hästi ka ebaühtlasele
aluspinnale

˴˴ Paigaldatakse otse bituumeniga
krunditud asfalt- või betoonpinnale
˴˴ Bituumenemulsioonist krundikiht peab
enne asfaldikihi paigaldamist lagunema
˴˴ Kõik korralikult freesimata pinnad
võivad vajada tasanduskihti
˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb eraldi
täita
˴˴ Soovitav paigaldada spetsialisti
juhendamisel
˴˴ Rulli laiused 1 - 4 m
˴˴ Tootel on samad eelised mis
tavapärastel geotekstiilidel,
kuid TruPave´il on lisaks suurem
tõmbetugevus

Tensar Paving Fabric geotekstiilil on
optimaalne tõmbetugevus ning sellele
vastav suur venivus. See tagab, et
bituumeniga läbiimbunud geotekstiil jaotab
pingeid, kuid samas järgib aluspinnase
kontuure ning on sellega tihedalt kontaktis.
Tänu sellele on võimalik antud toodet
paigaldada freesitud pindadele ning suurte
ebatasasustega teedele.
˴˴ Paigaldatakse otse bituumeniga
krunditud asfalt- või betoonpinnale
˴˴ Bituumenemulsioonist krundikiht
peab enne asfaldikihi paigaldamist
lagunema
˴˴ Võib paigaldada tavalisele freesitud
pinnale
˴˴ Löökaugud ja lahtised praod tuleb
eraldi täita
˴˴ Sobib kasutamiseks ka ebaühtlastel
pindadel, näiteks betoonpindadel või
avatud tekstuuriga pindadel
˴˴ Soovitav paigaldada spetsialisti
juhendamisel
˴˴ Rulli laiused 1 - 4 m
˴˴ Sobib kasutamiseks ülekatete all

˴˴ Sobib kasutamiseks ka kahe asfaldikihi
all
Tensar Glasstex®Patch 440 võrku
kasutatakse pingete jaotamiseks
tavapärastes tingimustes.
Tensar Glasstex®Patch 880 võrku
kasutatakse olukordades, kus esinevad
suured deformatsioonid ning on vajalik
täiendav armeerimine.
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Vajate abi toodete valikul?
Palun võtke Tensariga ühendust. Tutvume meeleldi teie projektiga ning pakume välja omapoolse lahenduse.

Glasstex®Grid R asfaldivõrgu käsitsi paigaldamine on väga lihtne.

Tensari asfaltkatete armeerimise tooted pikendavad tee kasutusiga ja seetõttu
säästetakse oluliselt teehoolduskulude arvelt kogu kasutusea jooksul.

Glasstex®Patch™ 880 asfaldivõrgu üks külg on kaetud bituumeniga ning seda saab
paigaldada nii asfalt- kui betoonpindadele.

Tensar® AR-G asfaldivõrk nakkub hästi aluspinnaga, mistõttu on võimalik
asfalt laotada otse võrgule.
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Kahe Tensar Glasstex võrgupaani ühendamiseks kasutatakse lihtsat ülekatet.

Tensar Glasstex® asfaldivõrgu paigaldamine masinaga on kiire ja efektiivne: kogenud meeskond võib ühe masinaga paigaldada kuni 12 000 m² võrku päevas.

Võtke ühendust Tensari või meie kohaliku edasimüüjaga, kui vajate abi toodete
valikul või paigaldamisel.

TruPave® geotekstiili ja bituumenist krundikihi mehaaniline paigaldamine.

Glasstex®Patch™ 880 asfaldivõrku saab kasutada stabiilse ja vastupidava asfaldikihi
ehitamiseks kaevuluukide ümbrusesse, kus asfaldi, betooni, mördi ja metalldetailide
üheskoos kasutamisega kaasnevad tavapäraselt peegeldus- ja võrkpraod.

Tensar AR-G asfaldivõrk takistab võrkpragude tekkimist ning vähendab pikaajalisest aluspinnase erinevatest liikumistest tulenevat asfaltkatte pragunemist.
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Kui te soovite rohkem informatsiooni Tensari toodete ja lahenduste
kohta, võtke palun ühendust Tensari või kohaliku edasimüüjaga.
Saadaval on ka toodete spetsifikatsioonid, paigaldusjuhendid
ja detailsed kirjeldused.
Tensari valikus on järgmised brošüürid:

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 geosünteedid ehituses
Ülevaade toodetest, lahendustest ja teenustest
•	Aluspinnaste armeerimine
Sidumata kihtide geovõrguga armeerimine teedel
ja platsidel
•	Asfaltkatted
Asfaltkatete armeerimine teedel ja platsidel
• TensarTech® pinnase toestamise süsteemid
Sildade kaldasambad, tugimüürid, nõlvade kindlustamine
•	Raudteed
Ballasti- ja aluskihi armeerimine raudteede all
• TensarTech® Plateau™
Vaiadele ehitatud koormust jaotava plaadi süsteem
•	Aluste armeerimine
Kasutades tugevaid Basetex geotekstiile
• TensarTech® Stratum™
Kärgstruktuuriga madratssüsteem ühtlaste vajumitega
muldkehadele
•	Erosioon
Erosiooni tõkestamine erinevatel nõlvadel
• TensarTech® teede ja platside konstruktsioonilahendused
tuuleparkide ehitusel
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