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Grunto stabilizavimas
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Remiantis Tensar geotinklų charakteristikomis, Tensar 
technologija plačiai taikoma pagrindų stabilizavime, bei 
sprendžiant grunto stiprinimo problemas, tuo pat metu 
taupant pinigus ir laiką. Taikant Tensar technologiją, mes 
galime sumažinti jūsų projekto sąmatos kainą.

VadoVaVimosi principai renkantis grunto 
stabilizaVimo sprendimą
Daugiau nei prieš 30 metų, kai Tensar pristatė standųjį 
polimerinį geotinklą, šis gaminys tapo pagrindiniu 
komponentu civilinėje inžinerijoje.

Projekte gali būti reikalingas sprendimas, kai yra vienas 
geotinklo taikymo atvejis arba kelių taikymo atvejų 
kombinacija.

Yra šeši pagrindiniai geotinklų taikymo atvejai grunto 
stabilizavime.

 tensar technologija — pagrįsti 
praktiniai sprendimai ir žinios, 
kaip juos įgyvendinti

Šeši pagrindiniai tensar geotinklų 
taikymo atvejai grunto stabilizavime

Remiantis daugybės mokslinių 
tyrimų rezultatais, Tensar 
geotinklams priskiriami aukšti 
grunto stabilizavimo rodikliai. 
Su patobulintomis triašio 
geotinklo savybėmis, Tensar 
technologija dabar leidžia dar 
labiau mažinti užpildo storį 
konstrukcijoje.

Triašių Tensar geotinklų 
naudojimas pagrindų sluoksniuose 
pratęsia kelio tarnavimo laiką 
ir taip apsaugo biudžetą nuo 
išlaidų ateityje.

Taikant Tensar technologiją, 
triašiais geotinklais stabilizuoti 
sluoksniai plačiai paskirsto 
apkrovas, taip žymiai padidinant 
konstrukcijos keliamąją galią. 
Taip kuriamos darbo platformos 
sunkiajai technikai, kranams.

Keli tinklų sluoksniai skaldoje 
sukuria stabilią platformą, kuri 
kontroliuoja diferencialinius 
nuosėdžius ir išlaiko pagrindo 
tolygumą.

Kur gruntas ypač silpnas, Tensar 
triašė technologija yra pajėgi 
suteikti galimybes sąnaudų 
mažinimui. Tensar TriAx geotinklai 
leidžia saugiai pilti ir tankinti 
gruntą ant dumblingų lagūnų 
ir pramoninių atliekų plotų.

Zonose, kur pagrindo gruntas 
linkęs į eroziją, išsiformavimą 
ar sukritimą, Tensar geotinklai 
gali pagelbėti siekiant saugaus 
sprendimo.

sluoksnio storio 
maŽinimas

ilgaamŽiŠkumo 
rodikliŲ didinimas

keliamosios 
galios didinimas

diFerencialiniŲ 
nuosĖdŽiŲ 
kontroliaVimas

pagrindo sĖdimo 
kontroliaVimas

tuŠtumŲ 
perdengimas

Tensar® TriAx® geotinklai jau įrodė esą efektyviausi grunto 

stabilizavime ir armavime. Daugumoje taikymo atvejų Tensar 

dviašius geotinklus jau pakeitė triašiai, suteikdami finansiškai 

patrauklesnius sprendimus. 
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ar visi geotinklai veikia vienodai?
tai dažnas klausimas, kai kalbama apie geotinklų naudą kelio 
konstrukcijose. atsakymas būtų, "ne, geotinklai veikia 
skirtingai ir geras armavimo efekto rodiklis yra geotinklo 
gamybos metodas". Kokybė, lyginant tensar geotinklu 
armuotą skaldos sluoksnį ir kitais geotinklais (iš klijuotų, 
suvirintų ir suaustų gijų) armuotą skaldą, skiriasi. tensar 
konstrukciniai sprendimai pagrįsti dalelių surišimo ir 

horizontalaus  surakinimo efektu. Daugelis geotinklų 
gaminami kitokiu principu. Jie turi kitokią giją, jungtį ir akutės 
formą, taip konstrukcijoje dirbdami kaip "įtempiamos 
membranos".  Įtempiamos membranos veikia sukeldamos 
dideles deformacijas, kas konstrukcijoje nėra naudinga. 
bandymų rezultatai pateikiami žemiau.

tensar geotinklu stabilizuota danga - 
suriŠimas ir įkalinimo mechanizmas 

 ˴ Dalelių surišimas suteikia užpildo sluoksniui standumo

 ˴ Apkrovos paskirstomos plačiau

 ˴ Vertikalus stresas sumažinamas

 ˴ Našumas gerėja

alternatyViu geotinklu armuota danga - 
įtempiamos membranos mechanizmas

 ˴ Reikalingas geotinklo ankeravimas kraštuose

 ˴ Apkrova nukreipiama į geotinklą

 ˴ Geotinklas ir pagrindo paviršius deformuojasi

 ˴ Geotinklo savybės ima veikti tik po ilgesnio apkrovimo laiko

 ˴ Kai geotinklas duos efektą, jau bus susiformavę provežos 
nuo rato apkrovos

Tensar geotinklu Alternatyviu geotinklu

tensar® geotinklų universalumas

Surakinimo mechanizmas

tensar® triax® geotinklai gali išspręsti stabilizavimo problemas, 
nes jie efektyviai susirakina su skaldos dalelėmis. Kai ant tokio 
geotinklo supilta skalda yra tankinama, dalelės įsispraudžia tarp 
geotinklo gijų. toks dalelių įkalinimas veikia kaip sluoksnio 
surakinimo mechanizmas, kuris apkrovimo metu neleidžia 
skaldai judėti į kraštus.

tensar® triax® geotinklai dirba surakindami skaldos daleles

Esminės triašio tinklo ypatybės 
yra jungties ir storos briaunos 
stiprumas.

TriAx briaunos struktūra 
tiesiogiai įtakoja stabilizuoto 
sluoksnio efektyvumą.

Norint, kad stabilizuotas pagrindo sluoksnis dirbtų efektyviai, 
atsirandančios koncentruotos apkrovos turi būti paskirstytos visomis 
kryptymis, t.y. 360 laipsnių. Tam užtikrinti, stabilizuotame sluoksnyje 
esantis geotinklas turi turėti labai aukštą radialinio standumo stiprį.

Užpildo surakinimas mechaniškai stabilizuotame sluoksnyje. Efektyvi 
stabilizavimo medžiaga, kaip Tensar TriAx geotinklas, suriša daug storesnį 
skaldos sluoksnį.

Nesurišta zona

Pereinamoji zona 
(dalinis surišimas)

Pilnai surišta zona

TriAx geotinklas

Surakinimo lygis

Surakinimo efektas ir fizinės vientiso Tensar TriAx geotinklo 
savybės leidžia matyti žymiai geresnius rezultatus dėl 
provėžų formavimosi, nei su kiatis geotinklais. Šį skirtumą 
matome pjūviuose viršuje, kurie yra bandymų, atliktų 
TRL (Transport Research Laboratory, Jungtinė Karalystė) 
rezultatas. Šie bandomų sluoksnių skersiniai pjūviai parodo, 
kaip nuo eismo apkrovos deformavosi ir pagrindo (kai 
CBR = 1,5%), ir užpilto (30 cm storio) paviršiai. Po 3 500 

pravažiavimo ciklų ant alternatyviais tinklais 
(įsitempiančiomis membranomis) armuoto grunto 
susiformavo gana ryškios ir gilios provėžos. Tensar tinklu 
armuotame pjūvyje, po 10 000 pravažiavimo ciklų provėžos 
susiformavo žymiais mažesnės. Iš to galima spręsti, kad 
Tensar standžių geotinklų veikimo principas iš esmės skiriasi 
nuo įprastinių geotinklų, kurie gaminami iš suklijuotų/
suvirintų/suaustų gijų.
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Jau nuo 1980-ųjų keli šimtai milijonų kvadratinių metrų 
Tensar geotinklų buvo panaudoti dešimtyje tūkstančių 
projektų. 2007-aisiais metais Tensar triašiai geotinklai 
buvo įvesti kaip pažangiausi geotinklų technologijoje.

Tensar geotinklai buvo panaudoti jau daugybėje pasaulio 
šalių, esant įvairiausioms klimato ir grunto sąlygoms. Dažnai 
Tensar technologija buvo naudojama sprendžiant ir ypač 
sudėtingų konstrukcijų problemas. Tensar TriAx gamybos 
procesas sukuria šešiakampę struktūrą, susidedančią iš 
stiprių jungčių ir standžių gijų, formuojančių trikampes 
akutes. Gijos sukuria storą kampuotą briauną skaldai, kas 
leidžia išgauti gerą geotinklo "sukibimą" su užpildo dalelėmis 
ir, rezultate, turėti efektyvų dalelių surakinimą. Efektyvus 
surišimas padeda kontroliuoti skaldos dalelių judėjimą 
į šonus, todėl gaunamas labai didelis šlyties atsparumas. 
Šis efektas taip pat vadinamas "surakinimu", nes toks 
surišimas efektyviai izoliuoja ir sulaiko užpildo daleles.

Tokių savybių kombinacija užtikrina, kad Tensar TriAx 
geotinklu suarmuotuose skaldos sluoksniuose:

 ˴ Nuo vertikalių apkrovų atsirandantys tempimo 
įtempimai geotinkle neleidžia formuotis įlinkimams

 ˴ Geotinklo deformacijos labai mažos

 ˴ Stabilizavimo teikiama nauda nustatyta ir gali būti 
generuojama pagal apkrovas

 ˴ Tensar geotinklas ir skalda kartu formuoja kompozita - 
mechaniškai stabilizuotą sluoksnį

Triašis geotinklas gaminamas perforuojant ir įtempiant gaminį. Kitaip gaminamas alternatyvus geotinklas.

Austinis
dviašis geotinklas
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Šios nuotraukos parodo, kiek mokslinių tyrimų buvo atlikta bendradarbiaujant su tensar® international 
per tiek metų. testų metu surinkti duomenys įtakojo veiksnius, kurie buvo panaudoti praktiniuose 
sprendimuose. Šiuo metu dangų konstrukcijos kryptingai parenkamos pagal išanalizuotus metodus, kai 
dangos konstrukcijos reakcija į eismo apkrovas jau matyti skaičiavimo modelyje. tensar international 
šiuo klausimu kolkas neaplenkiami, kuomet jau konstrukcijos modelyje galima matyti mechaninio 
stabilizavimo geotinklais efektą.

1992 — Laboratoriniai testai pakartotinai patvirtinti didelio masto 
bandymais.

2000 — Didelio masto laboratoriniai tyrimai Jungtinės Karalystes "Transporto 
mokslinių tyrimų laboratorijoje" palygina Tensar geotinklus su alternatyviais 
geotinklais.

2004 — Vienas didžiausių bandymų, atliekant monitoringą 
ir sukuriant didelį  eismo intensyvumąi, buvo atlikti Norvegijoje 
(Feiring Bruck Quarry).

2007 Tensar technologijų centras — Patalpose įrengti eismo tyrimo 
įrengimai leido užsiimti geotinklo, užpildo ant jo ir pagrindo tuyrimais.

2008/2011 — Kontroliuojami aplinkos veiksniai garantuoja panašius eismo 
apkrovos testo rezultatus.

1996 — Dalelių judėjimo į šonus izoliavimo funkcija, atliekama Tensar 
geotinklų, duoda stulbinamus rezultatus provežų gylio mažinime.

7

A) 1981 — Tensar geotinklų 
testavimas gruntų stabilizavimui 

prasidėjo 1981-aisiais metais, 
taikant labai paprastus keliamosios 

galios tikrinimo testus, kurių metu 
buvo aiškiai matyti  dalelių surišimo 

duodama nauda.

B) 1985 — Tensar pademonstravo 
atsidavimą stambaus masto 

testavimams per daugiau 
nei 20 metų.

Skaičiais įvertinta nauda

Pradedant nuo smulkių laboratorinių darbų ir pereinant prie didelės apimties eismo apkrovų

Siekiant apibrėžti mechaniškai stabilizuoto skaldos sluoksnio efektyvų storį, daug metų buvo kaupiami bandymų ir jau įrengtose 
kelio konstrukcijose atliktų tyrimų duomenys; pradedant su Tensar dviašiais, o paskutiniuoju metu su triašiais, geotinklais.

konstrukciniai 
parametrai

tensar 
veiksmingumo 
didėjimo 
diapazonas Vienatai

storis "t" 1,5<t<2,5 mm

Deformacijos modulis 
"E" 1,5<E<3,0 kn/m2

Eismo apkrova "tiF" 3<tiF<15 standartinės ašys

A B

Tensar stabilizavimo faktoriai - 30-ies metų darbo patirtis ir žinios 
sukuria pažangą geotinklų technologijoje.

Tensar® mechaniškai stabilizuotas 
sluoksnis
 

Skaldos sluoksnis, suarmuotas Tensar geotinklu, dirba 
kaip kompozitas. Geotinklo/skaldos kompozitas, dėl 
dalelių surakinimo savybės, gali būti vadinamas Tensar 
mechaniškai stabilizuotu sluoksniu (Mechanically 
Stabilised Layer - MSL).

Konstrukroriai gali drąsiai rinktis Tensar mechaniškai 
stabilizuotą sluoksnį ir jaustis užtikrintai dėl kompozito 
charakteristikų, kurios yra paskaičiuotos ir apibrėžtos. 

Stabilizuotam sluoksniui ekvivalentus nestabilizuotas 
suoksnis suvokiamas įvairiais būdais ir taip pat gali būti 
įtraukiamas į konstrukciją, jei tik toks sprendimas tenkina 
klientą. 

Tensar TriAx geotinklas

Kompozitas

Efektyvus storis 
(nuo 1,5 iki 2) t

Ekvivalentus nearmuotas sluoksnis

Mechaniškai stabilizuotas sluoksnis

Skaldos sluoksnis

t

t

2000-ieji1990-ieji1980-ieji

2004 — Tensar neapsiribojo vienu regionu, o įtraukė ir nepriklausomas 
laboratorijas bei mokslo tyrėjus iš viso pasaulio.

t

Stabilizavimo faktoriai
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Šios nuotraukos parodo, kiek mokslinių tyrimų buvo atlikta bendradarbiaujant su tensar® international 
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stabilizavimo geotinklais efektą.

1992 — Laboratoriniai testai pakartotinai patvirtinti didelio masto 
bandymais.

2000 — Didelio masto laboratoriniai tyrimai Jungtinės Karalystes "Transporto 
mokslinių tyrimų laboratorijoje" palygina Tensar geotinklus su alternatyviais 
geotinklais.

2004 — Vienas didžiausių bandymų, atliekant monitoringą 
ir sukuriant didelį  eismo intensyvumąi, buvo atlikti Norvegijoje 
(Feiring Bruck Quarry).
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Kiekvienas iš šešių geotinklo taikymo atvejų turi 
daug pliusių, kurie atsispindi ir kainos pranašume 

sluoksnio storio maŽinimas
Beveik perpus sumažinęs sluoksnio storį, o eksploatacines savybes 
turėdamas dar net geresnes, nei standartinio nearmuoto sluoksnio 
sprendime, rangovas sutaupo ir laiko, ir pinigų. 

ilgaamŽiŠkumo rodikliŲ didinimas
Remontuoti kelius, ypač jei tai pilna pagrindo rekonstrukcija, 
yra brangu. Daugybė inžinerinių sprendimų parodo, kad mechaniškai 
stabilizuoto sluoksnio įrengimas prailgins kelio tarnavimo laiką kelis 
kartus, o tuo pačiu sumažins metų biudžeto išlaidas dangos remontui.

keliamosios galios didinimas
Ant silpnų gruntų, tokių kaip durpės, kartais reikia tiesti privažiavimo 
kelius, kurie turės atlaikyti dideles apkrovas. Privažiavimai prie vėjo 
jėgainių yra geriausias pavyzdys, kuomet reikia sukurti didelę keliamąją 
galią paviršiuje ir taip saugiai atlikti vietos darbus.

diFerencialiniŲ nuosĖdŽiŲ kontroliaVimas 
Daugelis statybos vietų būna apleistose teritorijose, kur gruntas yra 
skirtingo stiprio ir yra linkęs į netolygius sėdimus. Ant tokių gruntų 
Tensar įrengti keliai buvo stebimi ir net po daugelio metų nebuvo 
pastebėta jokių sėdimo požymių. Toks sprendimas stipriam pagrindui 
įrengti kainuoja žymiai mažiau, nei įprasti sprendimai. 

pagrindo sĖdimo kontroliaVimas
Tensar sukūrė technologiją ir tokių silpnų plotų, kaip šlynai bei dumblo 
telkiniai, uždengimui. Per daugelį metų Tensar sugebėjo "neįmanomą 
paversti įmanomu" ir dabar yra priimtiniausias sprendimas perdengiant 
dumblo lagūnas ir pramoninių atliekų plotus.

tuŠtumŲ perdengimas
Vietos, kur likę apleistų šachtų, turi būti kažkokiu būdu apsaugotos 
nuo staigaus paviršiaus įgriuvimo ar gilių duobių atsiradimo. Tensar 
technologija taip pat buvo išbandyta tokiems taikymo atvejams, 
ir puikiai veikė kaip laikinas problemos sprendimas, kol už tai atsakingos 
institucijos sureaguos ir imsis veiksmų užtikrinti visuomenės saugumą. 

• Sluoksnio storio mažinimas

• Diferencialinių nuosėdžių kontrolė
TriAx įrengimas (Kretinga)

Silpno grunto armavimas (Širvintos)

Miesto gatvės sankasos stabilizavimas ant silpno, molingo grunto (Kaunas) 

Ekonomiškas, nereikalaujantis brangių sprendimų kelio ant silpno grunto įrengimas (Trakai)

• Sluoksnio storio mažinimas

• Ilgaamžiškumo rodiklių didinimas

• Pagrindo sėdimo kontrolė

• Keliamosios galios didinimas

• Ilgaamžiškumo rodiklių didinimas

• Sluoksnio storio mažinimas

• Ilgaamžiškumo rodiklių didinimas

• Diferencialinių nuosėdžių kontrolė

Praktiniai taikymo pavyzdžiai
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oro uostŲ dangos
Didėjant naujos kartos lėktuvų svoriui, norint parinkti tvirtą 
oro uosto kelių ir pakilimo takų dangos konstrukciją, reikia 
atsižvelgti į tokias aplinkybes, kaip intensyvi ratų aprova.

Nauji oro uosto keliai Adelaide oro uoste (Australija)

proFesionalŪs sprendimai
Mūsų tarptautinės paramos paslaugų teikimo komanda teikia 
profesionalius, patvirtintus ir nešališkus patarimus civilinės 
inžinerijos projektams nuo pritaikomumo pasiūlymų ir gaminio 
parinkimo iki patarimų statybvietėje bei konstrukcinių 
rekomendacijų. Pažangių gaminių asortimentas yra sujungtas 
su pasauline patirtimi tūkstančiuose projektų plačioje klimato 
sąlygų ir gruntų tipų gamoje. Tai reiškia, kad mes suteikiame 
Jums unikalų civilinės inžinerijos specialisto požiūrį ir 
patvirtintus vertingiausius sprendimus įvertinus Jūsų poreikius. 

Tensar atsidavusios ir kvalifikuotos inžinierių ir vietinių 
platintojų komandos nuolat išvyksta į reikiamą vietą, 
teikdamos aukščiausio lygio techninę pagalbą. Visi yra pasiryžę 
bendradarbiauti su klientais bei spręsti iškilusius klausimus 
siekiant projekto sėkmės.

tensarpaVetm projektaVimo programinĖ 
įranga
TensarPave yra programinės įrangos paketas sukurtas Tensar 
International, kad galėtų klientams pateikti ekonominį 
produktyvumą, tikslų ir greitą projektavimo pasiūlymą, 
asistuotų klientui projektavimo brėžiniuose įvykdomumo 
klausimais. TensarPave versijos yra nemokamos. Tensar 
specialistai instruktuoja, kaip naudotis programine įranga.

įrengimo pagalba
Mes taip pat galime paremti Jūsų projektus konstrukcinėmis 
ir įrengimo rekomendacijomis, nepriklausoma akreditavimo 
dokumentacija bei specifikacijų pastabomis, kad būtų galima 
padėti sutarties dokumentų ir įrengimo technologijos proceso 
produkcijoje. Tai pagrindžiama išplėstine atitinkamo projekto 
studija, gaminio specifikacijų ir nuoseklių techninių dokumentų 
grupe.

tensar siŪlomos paslaugos

Į serviso paslaugas įeina projekto specifiniai patarimai, 
projektavimas, įrengimo ir naudojimosi Tensar programine 
įranga instruktavimas. Konsultuojantis su mūsų komanda 
nuo ankstyvųjų projekto stadijų, mes galime padėti sutaupyti 
Jūsų laiką ir pinigus. Tai įmanoma tiek pirminiuose projekto 
tarpsniuose, tiek ir tikrinant esamus projektus bei pateikiant 
finansinės sąmatos kaštus. Platus naudojimas yra 
pasiekiamas pasitelkiant mūsų organizacijos viduje 
naudojamą specialią programinę įrangą.

pagalba konstrukciniais klausimais
 ˴ Pradiniai paratimai, kaip įrengti Tensar sistemas jūsų 
projekte

 ˴ Pradiniai apmokymai, kaip montuoti Tensar produktus

 ˴ Patarimai konstrukciniais klausimais jau statybos 
proceso metu

mokymai
 ˴ Įvairūs techniniai seminarai

 ˴ Personalo apmokymai arba seminarai pritaikyti jūsų 
poreikiams

projektaVimas
 ˴ Projektavimo patarimai įtraukiant Tensar produktus 
ir sistemas į jūsų projektą

 ˴ Detali sąmata pateikiant konkurencingą kainą įtraukiant 
Tensar į jūsų projektą

 ˴ Mūsų patrvirtintą detalųjį projektą ir konstrukcinius 
brėžinius

pagalba projektuojant
 ˴ Taikymo patarimai asistuojant jūsų projekto analizavime

 ˴ Taikymo patarimai su mūsų numatomais projektavimo 
būdais tolimesniam jūsų svarstymui ir projektavimui

 ˴ Jūsų projekto peržiūra, jei jame yra įtraukti Tensar 
produktai ir sistemos

tensar® international paramos paslaugų teikimas
Pasinaudokite mūsų patirtimi ir nepralenkiamo gaminio patikimumu

Tensar® TriAx® TXL geotinklas Tensar TriAx Tensar TriAx geokompozitas

Jei didelės ašinės arba koncentruotos rato apkrovos yra 
didesnės nei vidutinis greitkelio eismas, tuomet konstrukciją, 
sutvirtintą geotinklais, parenka tensar® international 
specialistų komanda. tokiais atvejais supilamą gruntą  gali 

reikėti stabilizuoti keliais geotinklų sluksniais. ankstesni 
sunkiojo transporto dangos parinkimo metodai buvo 
pakoreguoti įtraukiant į konstrukciją geotinklus.

specialistų parenkama dangos konstrukcija

prieplaukŲ pagrindo konstrukcijos
Konteinerių krovimo ir sandėliavimo vietoms, sunkių 
krovinių gabenimo ir gaminimo teritorijoms tenka didelės 
koncentruotos apkrovos.

Tensar geotinklai puikiausiai tinka prieplaukų dangų konstrukcijoms (Latvija)

saugios darbo platFormos
Užtikrinti saugumui, kranams ir polių įrengimams būtinos 
tiksliai parinktos darbo platformos. Dažnai tokie darbai 
atliekami ant labai silpnų pagrindų.

Sunkiasvoris kranas ant Tensar geotinklais stabilizuotos platformos

geleŽinkelio sankasa
Abu, ir balasto sluoksnį, ir balastą laikantį sluoksni naudinga 
stabilizuoti geotinklais - ypač ant silpno pagrindo. 
Stabilizuotas balastą laikantis sluoksnis pasižymi didesne 
keliamaja galia paviršiuje. O balasto apačioje atsidūręs 
geotinklas neleidžia "išsivaikščioti" granulėms, taip 
prailginant pabėgių ir bęgių tarnavimo laiką.

Tensar grunto stabilizavimo nauda geležinkelių tiesime

tipinĖ dangos 
konstrukcija 
sunkiąjam 
transportui
Sunkiojo transporto 
dangos konstrukcijai 
gali reikėti kelių 
geotinklo sluoksnių.

tiekimas

taikymo/panaudojimo pasiŪlymai ir tiekimas 
Bendriniai brėžiniai ir patarimai

projektaVimas ir tiekimas
Patvirtintas detalus projektas su įrengimo brėžiniais, visą atsakomybę 
prisiimant Tensar's Professional Indemnity (PI) 

 rEvoliucijA

 gEoTiNKlų
TEchNologijojE
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ir įrengimo rekomendacijomis, nepriklausoma akreditavimo 
dokumentacija bei specifikacijų pastabomis, kad būtų galima 
padėti sutarties dokumentų ir įrengimo technologijos proceso 
produkcijoje. Tai pagrindžiama išplėstine atitinkamo projekto 
studija, gaminio specifikacijų ir nuoseklių techninių dokumentų 
grupe.

tensar siŪlomos paslaugos

Į serviso paslaugas įeina projekto specifiniai patarimai, 
projektavimas, įrengimo ir naudojimosi Tensar programine 
įranga instruktavimas. Konsultuojantis su mūsų komanda 
nuo ankstyvųjų projekto stadijų, mes galime padėti sutaupyti 
Jūsų laiką ir pinigus. Tai įmanoma tiek pirminiuose projekto 
tarpsniuose, tiek ir tikrinant esamus projektus bei pateikiant 
finansinės sąmatos kaštus. Platus naudojimas yra 
pasiekiamas pasitelkiant mūsų organizacijos viduje 
naudojamą specialią programinę įrangą.

pagalba konstrukciniais klausimais
 ˴ Pradiniai paratimai, kaip įrengti Tensar sistemas jūsų 
projekte

 ˴ Pradiniai apmokymai, kaip montuoti Tensar produktus

 ˴ Patarimai konstrukciniais klausimais jau statybos 
proceso metu

mokymai
 ˴ Įvairūs techniniai seminarai

 ˴ Personalo apmokymai arba seminarai pritaikyti jūsų 
poreikiams

projektaVimas
 ˴ Projektavimo patarimai įtraukiant Tensar produktus 
ir sistemas į jūsų projektą

 ˴ Detali sąmata pateikiant konkurencingą kainą įtraukiant 
Tensar į jūsų projektą

 ˴ Mūsų patrvirtintą detalųjį projektą ir konstrukcinius 
brėžinius

pagalba projektuojant
 ˴ Taikymo patarimai asistuojant jūsų projekto analizavime

 ˴ Taikymo patarimai su mūsų numatomais projektavimo 
būdais tolimesniam jūsų svarstymui ir projektavimui

 ˴ Jūsų projekto peržiūra, jei jame yra įtraukti Tensar 
produktai ir sistemos

tensar® international paramos paslaugų teikimas
Pasinaudokite mūsų patirtimi ir nepralenkiamo gaminio patikimumu

Tensar® TriAx® TXL geotinklas Tensar TriAx Tensar TriAx geokompozitas

Jei didelės ašinės arba koncentruotos rato apkrovos yra 
didesnės nei vidutinis greitkelio eismas, tuomet konstrukciją, 
sutvirtintą geotinklais, parenka tensar® international 
specialistų komanda. tokiais atvejais supilamą gruntą  gali 

reikėti stabilizuoti keliais geotinklų sluksniais. ankstesni 
sunkiojo transporto dangos parinkimo metodai buvo 
pakoreguoti įtraukiant į konstrukciją geotinklus.

specialistų parenkama dangos konstrukcija

prieplaukŲ pagrindo konstrukcijos
Konteinerių krovimo ir sandėliavimo vietoms, sunkių 
krovinių gabenimo ir gaminimo teritorijoms tenka didelės 
koncentruotos apkrovos.

Tensar geotinklai puikiausiai tinka prieplaukų dangų konstrukcijoms (Latvija)

saugios darbo platFormos
Užtikrinti saugumui, kranams ir polių įrengimams būtinos 
tiksliai parinktos darbo platformos. Dažnai tokie darbai 
atliekami ant labai silpnų pagrindų.

Sunkiasvoris kranas ant Tensar geotinklais stabilizuotos platformos

geleŽinkelio sankasa
Abu, ir balasto sluoksnį, ir balastą laikantį sluoksni naudinga 
stabilizuoti geotinklais - ypač ant silpno pagrindo. 
Stabilizuotas balastą laikantis sluoksnis pasižymi didesne 
keliamaja galia paviršiuje. O balasto apačioje atsidūręs 
geotinklas neleidžia "išsivaikščioti" granulėms, taip 
prailginant pabėgių ir bęgių tarnavimo laiką.

Tensar grunto stabilizavimo nauda geležinkelių tiesime

tipinĖ dangos 
konstrukcija 
sunkiąjam 
transportui
Sunkiojo transporto 
dangos konstrukcijai 
gali reikėti kelių 
geotinklo sluoksnių.

tiekimas

taikymo/panaudojimo pasiŪlymai ir tiekimas 
Bendriniai brėžiniai ir patarimai

projektaVimas ir tiekimas
Patvirtintas detalus projektas su įrengimo brėžiniais, visą atsakomybę 
prisiimant Tensar's Professional Indemnity (PI) 
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Tensar International Limited
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
www.tensar-international.com

© Autorystės teisės priklauso įmonei Tensar International Limited

Išspausdinta birželio 2013, leidimas 1. Versija anglų kalba leidimas 14.

Autoriaus teisės į šį lankstinuką (įskaitant, tačiau neapsiribojant, visą tekstą, fotografijas ir schemas), taip pat visos kitos intelektinės nuosavybės ir patentuotos teisės į šį dokumentą priklauso 
„Tensar International Limited“ ir (arba) jos susijusioms grupės bendrovėms. Visos teisės yra saugomos. Neturint „Tensar International Limited“ sutikimo, draudžiama šį lankstinuką (visą arba jo 
dalį) kopijuoti, perplatinti, atkurti, įtraukti į bet kokį kitą darbą arba leidinį bet kokia forma. Šiame lankstinuke pateikta informacija pakeičia bet kokią ir visą ankstesnę informaciją apie gaminius, 
nurodytus ankstesnėse šio lankstinuko versijose, taip pat yra paaiškinamojo pobūdžio ir „Tensar International Limited“ ją teikia nemokamai tik bendrojo informavimo tikslu. Šis lankstinukas nėra 
skirtas sudaryti arba pakeisti bet kokį norimą gauti, teikti konkretų inžinerijos, dizaino, statybos ir (arba) kitokį profesionalų patarimą, kieno nors duodamą turint žinių apie konkretų projektą. 
Tik jūs esate atsakingi ir privalote prisiimti visą riziką ir atsakomybę dėl galutinio apibrėžimo, susijusio su bet kokiu „Tensar International Limited“ gaminiu ir (arba) dizainu, jo tinkamumu naudoti ir 
panaudojimo būdu konkrečiam projektui. Šio lankstinuko turinys nesudaro jokios sutarties arba nėra skirtas su jumis sudaryti sutartį. Bet kokia sutartis dėl „Tensar International Limited“ gaminio 
ir (arba) dizaino paslaugų teikimo bus sudaroma pagal „Tensar International Limited“ standartines sąlygas, galiojančias sudarant sutartį. Nors buvo dedamos visos pastangos, kad spausdinimo 
metu būtų užtikrintas šiame lankstinuke esančios informacijos tikslumas, „Tensar International Limited“ neteikia jokių pareiškimų dėl šio lankstinuko informacijos, paslaugų ir turinio tinkamumo, 
patikimumo, išsamumo ir tikslumo. Siekiant apsaugoti „Tensar International Limited“ nuo atsakomybės už mirtinas arba asmenines traumas, kylančias dėl aplaidaus arba apgaulingo informacijos 
aiškinimo (jei taip būtų), „Tensar International Limited“ nebus laikoma atsakinga jums tiesiogiai arba netiesiogiai pagal sutartį, dėl civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), turtinius arba 
kitokius nuostolius arba žalą, nesvarbu kokia ji būtų ar kaip kiltų, kai ji susijusi su bet kokiu šio lankstinuko turinio naudojimu ir (arba) pasitikėjimu juo, įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius, 
specialiuosius, atsitiktinius ir dėl specialių aplinkybių atsiradusius nuostolius arba žalą (įskaitant, tačiau neapsiribojant, pelno, palūkanų, veiklos pajamų, planuotų santaupų, veiklos arba reputacijos 
praradimą). „Tensar“, „TensarTech“ ir „TriAx“ yra „Tensar International Limited“ prekės ženklai.  Kilus šalių teisiniams ginčams, galioja šio atsakomybės atsisakymo pradinė versija anglų k.

jūsų vietinis atstovas:

Q 05288
ISO 9001:2008

EMS 86463
ISO 14001:2004

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

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

 ˴ grunto stabilizavimas  
Stabilizuotas pagrinda keliams ir eismo zonoms

 ˴ 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  
Nuosėdžius kontroliuojanti akytoji pamatinė paklotų sistema 
pagrindams 

 ˴ tensartech™ stratum 
Gruntinių ir uolinių šlaitų erozijos kontrolė

 ˴ erozija 
Gruntinių ir uolinių šlaitų erozijos kontrolė 




