
TriAx®

PERVERSMAS
GEOTINKLŲ TECHNOLOGIJOJE

Dalelės tarsi surakinamos 

ir tokiu būdu padidinamas 

įrengto ant silpno grunto, 

bet sutvirtinto sluoksnio 

standumas.

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.

Nesutvirtintas 
granuliuoto 

užpildo sluoksnis

Silpnas pagrindo gruntas Silpnas pagrindo gruntas

Tensar® TriAx®
geotinklu mechaniškai 
sutvirtintas sluoksnis 

Atkarpos su vienodomis eksploatacinėmis savybėmis

Mažesni statybos kaštai

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
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Tensar 

mechaniškai 

sustiprintas 

sluoksnis 

plačiau 

paskirsto 

transporto 

apkrovas..

UŽPILDO SLUOKSNIO 
STORIO MAŽINIMAS

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

Grunto sutvirtinimo taikymas 

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

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 CO
2
 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.

Užpildo sloksnio storio mažinimas
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Dažniausiai taikomos Tensar® grunto sutvirtinimo technologijos 

PADIDINTAS 
ILGAAMŽIŠKUMAS

Naudonant Tensar® TriAx® 

geotinklus įrengiamuose grunto 

sluoksniuose, ilgėja kelio tarnavimo 

laikas; taip sutaupoma nemažai lėšų 

kelio eksploatavimo metu.

PADIDINTA KELIAMOJI 
GALIA

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.

DIFERENCIALINIŲ 
NUOSĖDŽIŲ KONTROLĖ

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

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.

DIFERENCIALINIŲ NUOSĖDŽIŲ KONTROLĖ

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

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.

PADIDINTA KELIAMOJI GALIA

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.

7


