Tensari tehnoloogia
teede ja platside konstruktsioonilahendused
tuuleparkide ehitusel

Tensari tehnoloogia teaduslikult tõestatud
praktilised lahendused
ja oskused neid teostada
Tensari geovõrkude iseloomulikel omadustel põhinev
Tensari tehnoloogia on laialdaselt kasutatav
aluspinnaste stabiliseerimisel, sidumata kihtide
tugevdamisel ja asfaldikihtide armeerimisel. Tensari
tehnoloogia võimaldab säästa keskkonda ning kokku
hoida nii raha kui aega, tõstes projekti kasumlikkust.
Meie teadmised ja kogemused on kogunenud
aastakümnete jooksul kavandatud ja teostatud edukate
rahvusvaheliste projektidega. Ettevõtte meeskond
koosneb paljudest kõrge kvalifikatsiooniga inseneridest,
kes toetavad teid Tensari toodete ja süsteemide
kasutamisel, pakkudes praktilisi ja majanduslikult
kasumlikke lahendusi.

Koostöö tuuleenergiatööstusega konstruktsioonilahenduste
väljatöötamine ja arendamine
Juurdepääsu tagamine tuulepargi ehitusobjektile, mis tihti
asub kõrvalises kohas, võib osutuda suureks väljakutseks.
Tensar International on pakkunud tuuleenergiatööstusele
lahendusi juurdepääsuteede ja kraanaplatvormide
rajamiseks rohkem kui 15 aastat. Tuuleparki viivad teed
ja kraanaplatvormid ehitatakse sageli nõrgale pinnasele
ning kohtadesse, kus valitsevad ekstreemsed ilmastikuolud.
Lisaks sellele peavad antud teed ja platvormid taluma väga
raskeid koormusi, mistõttu tavapärased lahendused võivad
olla kulukad, aeganõudvad ja keskkonnale kahjulikud.

Kulude ja CO2 emissiooni
vähendamine ehitamisel
Kasutades Tensari mehaaniliselt stabiliseeritud
kihti tee või tööplatvormi ehitamisel, on võimalik
kokku hoida kuni 50% täitematerjali. See tähendab,
et projekti on võimalik juhtida efektiivsemalt,
objektilt on vaja ära vedada vähem väljakaevatud
materjali ning juurdeveetavat täitematerjali on vaja
objektile vähem tuua, paigaldada ja tihendada.
Tuuleparkide rajamisel tuleb sageli materjalide
transportimiseks objektile ja objektilt ära läbida
pikki vahemaid. Vähendades objektilt äraveetava
materjali koguseid ja sõidukite liikumisi, on võimalik
vähendada CO2 emissiooni ehitamisel kuni 50%
võrreldes stabiliseerimata projektlahendusega.
Tensar avalikustas 2009. aastal TriAx® süsiniku
kalkulaatori (TriAx® Carbon Calculator), mille
arendas välja ja kontrollis Coffey Geotechnics.
Saanud Tensarilt võimaliku projektlahenduse, saab
kasutaja sisestada kalkulaatorisse vajalikud
andmed ning printida välja dokumendi, mis näitab,
kui palju väiksem on Tensari lahenduse puhul CO2
emissioon ehitamisel võrreldes stabiliseerimata
lahendusega.
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TriAx® süsiniku kalkulaatori (TriAx®
Carbon Calculator) leiab veebilehelt
www.tensarsustain.co.uk

Kindlad juurdepääsuteed ja tööplatvormid
Viimasel ajal on suurenenud vajadus projekteerida nõrgale ja muutlikule
aluspinnasele ökonoomseid ja keskkonnasäästlikke teid ning tööplatvorme.
Neid vajatakse tavaliselt ehituse ajal, tuulepargi hooldamiseks ning lõpuks
tuulepargi demonteerimiseks.
Orgaanilise materjali, nagu näiteks turba väljakaevamine on tihti keeruline,
aeganõudev, kallis ning sellega kaasneb märkimisväärses koguses CO2 emissioon.
Tensari geovõrgud pakuvad alternatiivset hästitoimivat lahendust.
Tensar® TriAx® geovõrkude ainulaadne struktuur aitab tugevdada sidumata
kihte teedel ja platsidel, moodustades koos täitematerjaliga mehaaniliselt
stabiliseeritud kihi. Mehaaniliselt stabiliseeritud kihis surutakse täitematerjali
osakesed jäiga geovõrgu avadesse, kus nad moodustavad geovõrguga
lukustussüsteemi, nii et tekib täiustatud omadustega komposiit.
TriAx® geovõrguga mehaaniliselt stabiliseeritud kiht võimaldab olulist kulude
kokkuhoidu ning parandab märkimisväärselt täitematerjalist alus- ja kattekihtide
ning muude kihtide funktsionaalseid omadusi.
Stabiliseerimata täitematerjali kihiga võrreldes võimaldab TriAx® geovõrguga
mehaaniliselt stabiliseeritud kiht:
˴˴ kokku hoida täitematerjali kihipaksuses kuni 50%, kaotamata seejuures
		

katendi tugevuses
˴˴ vähendada väljakaevatava pinnase ja lisatava täitematerjali mahtu
˴˴ vältida erinevaid vajumeid
˴˴ vältida nõrga aluspinnase segunemist pealmiste täitekihtidega
˴˴ lihtsamalt täitematerjali tihendada
˴˴ pikendada katendi projekteeritud kasutusiga
˴˴ suurendada kandevõimet
˴˴ vähendada CO2 emissiooni ehitamisel kuni 50%

Turbiini paigaldamine raske mobiilse kraanaga Tensari
geovõrkudega tugevdatud platvormil Hadyard Hillis Šotimaal.

Raskelt koormatud alad
Kõige suurem väljakutse tuulepargi ehitamisel võib
olla see, kui suured turbiini osad maha laaditakse
ning kraanaga õigele kohale tõstetakse. Tensari
mehaaniliselt stabiliseeritud kihi koormusjaotuse
võime suurendab raskekaaluliste seadmete,
kraanade ja rammimisseadmete tööplatvormide
kandevõimet. Töövõtja jaoks tähendab see, et
platvormi ehitamiseks on vaja vähem juurdeveetavat
täitematerjali. Selle tulemusena on võimalik
võrreldes tavapärase stabiliseerimata lahendusega
kiiremini ehitada ja kulusid kokku hoida.

Ladustamis- ja montaažiplatsid
meres paiknevate tuuleparkide
ehitamiseks

Meres paiknevate tuuleparkide ehitamine nõuab stabiilseid ladustamisja montaažiplatse. (Foto: Luc Van Braekel)

Meres paiknevate tuuleparkide ehitamine nõuab tihti
suurte detailide ja seadmete kohaletoimetamiseks ning
kokkupanemiseks kaldal paiknevat ladustamis- ja
montaažiplatsi. Need ladustamis- ja montaažiplatsid
ehitatakse sageli nõrgale aluspinnasele ning seetõttu
on turvaliseks töötamiseks vaja suurendada aluspinnase
kandevõimet. Tensari tehnoloogia pakub teaduslikult
tõestatud praktilisi lahendusi selliste probleemide
lahendamiseks.

Ajutised konstruktsioonid on
ökonoomsed ja praktilised
Tuuleparkide ehitusobjektidel vajalikud pinnast toestavad
konstruktsioonid peavad olema praktilised, neid peab olema
ökonoomne ehitada ning kus võimalik, kasutama kohalikku
täitematerjali. Tihti kasutatakse tuuleparkide ehitusel
TensarTech TR2 süsteemi, kuna see ei nõua ehitusaegset
eritoestamist. Selle süsteemiga on ehitatud kuni 18 m
kõrguseid konstruktsioone väiksemate kuludega kui
tavapäraste meetoditega. Esikülg on enamasti vertikaalne,
aga on võimalik ehitada ka kaldega lahendusi. Täiendavad
eelised on:
˴˴ tugimüüri rajamise kulud moodustavad vaid väikese 		
		

osa raudbetoonlahenduse kuludest
˴˴ kiire ja ökonoomne ehitamine
˴˴ sageli ei nõua spetsiaalseid oskusi ehitamiseks
˴˴ lihtne ehitada, kasutades väljatöötatud armeeritud 		

		

mulde ehitamise tehnikaid
˴˴ võimalus kasutada kohalikke materjale, sealhulgas 		

		

nidusaid ja saastunud materjale
˴˴ suur vastupidavus erinevatele vajumitele
˴˴ ajutiste tööde korral kergesti demonteeritav või 		

		

tagasitäitega kaetav
˴˴ pärast töö lõpetamist kohe kasutusvalmis
˴˴ suur vastupidavus maavärinakoormusele

TensarTech pinnase toestamise süsteemid võimaldavad sildade kaldasammaste
ja tugimüüride kiiret ehitamist. (Foto: Šotimaa Metsanduskomitee)
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Projekteerimis- ja ehituslahendused teie projektidele
Hiina tuuleenergiaettevõtte Guohua
Ruifeng (Zhanhua) Wind Power Ltd
tuulepargi ehitusobjektidel Lijinis
ja Zhanhuas olid väga pehmed
pinnasetingimused. Ettevõte otsustas
kasutada Tensar® TriAx® mehaaniliselt
stabiliseeritud kihti, et võimaldada
raskeveokitele ligipääs objektile.
Zhanhua projekti muldematerjal kaevati
välja läheduses asuvatest krevetitiikidest,
mis tegi antud projekti eriti keeruliseks.
Tensari tehnoloogia oli ideaalne lahendus
esinenud probleemide lahendamiseks.

TriAx geovõrke kasutatakse mehaaniliselt stabiliseeritud kihi loomiseks
juurdepääsutee ehitamisel Dongyingi tuulepargis Hiinas.

Tensar® TriAx® geovõrgud olid lahenduseks
uue tuulepargi ehitamisel Šotimaa
maapiirkonda. Olemasolevaid teid tuli
laiemaks teha ning uued juurdepääsuteed
ehitada alale, millel oli madal kandevõime
(CBR väärtused 0,5% ja 1% vahel). Paksude
kihtide kasutamine ehitusaegsele
liikluskoormusele vastupidamiseks oleks
tähendanud suure arvu sõidukite liikumist
ja ülemäärast tee vajumist. Selle asemel
paigaldati mitu kihti Tensar® TriAx®
geovõrku ning kasutati kohalikku
täitematerjali. Kuigi kasutatud materjali
kvaliteet ei olnud ideaalne, andis antud
lahendus suurepärase liikluskoormuse
taluvuse. Ühtlasi vähendati oluliselt CO2
emissiooni võrreldes alternatiivse
stabiliseerimata lahendusega.
Juurdepääsutee ehitamine Arecleoch’is Šotimaal.

Tensari tugiteenused
Pakume oma professionaalse meeskonna teenuseid, kes annavad teile projekteerimisnõu või töötavad ise välja täieliku
ehitusprojekti. Lisaks pakume nõu ja esialgset 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 asjatundlikke 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.
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TENSAR PAKUB ERINEVAID
PROJEKTEERIMISTEENUSEID
KOLMES VARIANDIS

Ainult tarnimine
Projektlahenduse pakkumine ja tarnimine
Põhimõtteline joonis ja nõustamine

Projekteerimine ja tarnimine

Sertifitseeritud detailne projekt ja ehitusjoonised
koos ametialase tsiviilvastutuskindlustusega

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 stabiliseerimine
Sidumata kihtide geovõrguga stabiliseerimine teedel ja platsidel
• Asfaltkatted
Asfaldikihtide armeerimine teedel ja platsidel
• TensarTech® pinnase toestamise süsteemid
Sildade kaldasambad, tugimüürid, nõlvade kindlustamine
• Raudteed
Ballasti- ja aluskihi stabiliseerimine 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
• Tensari tehnoloogia
Teede ja platside konstruktsioonilahendused tuuleparkide ehitusel

Tensar International Limited
Units 2-4 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
www.tensar-international.com
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