ASFALTOVÉ VOZOVKY
vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch

Technológie Tensar® pre asfaltové aplikácie
- inteligentné riešenie pre predĺženie
životnosti vozovky.

Technológie Tensar - osvedčené
praktické riešenia a know-how
pre ich aplikáciu
Na základe charakteristických vlastností geomreží Tensar®,
sú technológie Tensar široko uznávané pre oblasť vystuženia
podkladových vrstiev a asfaltových vrstiev prinášajúce
skutočné úspory času a nákladov. Pomôžeme Vám aplikovať
technológie Tensar s cieľom dosiahnuť ekonomické úspory
pri realizácii stavby.

Pomáhame Vám efektívnejšie využiť Váš rozpočet
pre údržbu komunikácií
Použitím výrobkov Tensar do asfaltových vrstiev vozoviek
bolo preukázané predĺženie životnosti vozoviek a s tým
súvisiaca úspora finančných prostriedkov na opravy ciest
požas jej životnosti. Výrobky Tensar prinášajú významné
zníženie stavebných nákladov oproti tradičným metódam.
Technológie Tensar pre asfaltové povrchy vozoviek zahŕňajú
rad produktov, ktoré boli úspešne nainštalované v mnohých
krajinách a rôznych klimatických podmienkach.
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S viac ako 30-ročnými skúsenosťami Vám Tensar ponúka
riešenie vyhovujúce Vašim požiadavkám a podmienkam.
Technológie Tensar pre asfaltové povrchy vozoviek boli
navrhnuté tak, aby poskytovali riešenie pre všetky problémy
súvisiace s asfaltovými povrchmi vozoviek, ako je vznik
únavových a reflexných trhlín. Technológie Tensar taktiež
zmierňujú vznik koľají a trhlín v dôsledku nerovnomerného
sadania pri rozširovaní ciest.

Bežné konštrukčné problémy vozoviek, vyjazdené koľaje, únavové a reflexné trhliny.

Využite naše skúsenosti pri Vašich projektoch
TENSAR® TECHNICKÁ PODPORA

VÝHODY:

Tensar je Váš partner s potrebnými skúsenosťami
a schopnosťami pripravený poskytnúť Vám kompletný servis,
ktorý spĺňa všetky požiadavky Vášho projektu. Vyvíjame
efektívne a ekonomické riešenia, ktoré vyhovujú Vašim
individuálnym potrebám. Naši pracovníci Vám radi pomôžu vo
všetkých fázach od technického poradenstva, cez kompletný
návrh až po realizačnú podporu.

Voľbou vhodného produktu Tensar možno dosiahnúť
nasledovné výhody:

KOMPLEXNÉ SLUŽBY OD ZÁMERU AŽ PO REALIZÁCIU

˴ Výrazné zníženie vzniku reflexných a únavových trhlín
˴ Zníženie vzniku vyjazdených koľají
˴ Predĺženie životnosti vozovky
˴ Rýchla a jednoduchá inštalácia

˴ Technické poradenstvo v oblasti produktov a ich aplikácií

˴ Dlhodobá úspora nákladov v porovnaní s tradičnými
metódami opráv

˴ Technické poradenstvo pri riešení konkrétnych
problémov

˴ Dlhodobé a efektívne riešenie

˴ Kompletná technická podpora
˴ Technické školenia a tréningové programy

˴ Technológia osvedčená 25-ročnými skúsenosťami
˴ Dodávka prostredníctvom spoločnosti Tensar
International alebo prostredníctvom siete distribútorov
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APLIKAČNÉ OBLASTI

Systémy Tensar®
pre vystužovanie
a stabilizáciu
asfaltových vrstiev
riešia 7 hlavných
problémov
v konštrukcií
vozoviek.
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ÚNAVOVÉ
TRHLINY

Výstužné prvky zvyšujú
odolnosť asfaltovej vrstvy voči
únave redukciou vzniku
únavových trhlín a ich šírenia
asfaltovou vrstvou.

DEFORMÁCIE
PODLOŽIA VOZOVKY

Vyjazďovanie koľají v kryte
vozovky spôsobené
deformáciou podložia môže
byť minimalizované
stabilizáciou spodnej časti
podkladnej vrstvy.

OHÝBANIE

Výstužné prvky zlepšujú
únavovú odolnosť asfaltových
vrstiev vystavených
ohybovému namáhaniu
oddialením začiatku
vzniku trhlín.

Systémy Tensar® pre vystužovanie asfaltových povrchov
sa používajú k redukcii vzniku reflexných trhlín
pri prekrývaní betónových vozoviek.

VZNIK VYJAZDENÝCH
KOĽAJÍ NA POVRCHU
VOZOVKY

PREKOPÍROVANIE TRHLÍN

ŠMYK

TEPLOTA

TRVALÉ DEFORMÁCIE

NEROVNOMERNÉ
SADANIE

ROZŠIROVANIE
KOMUNIKÁCIE
Nová časť cesty

Výstužné prvky redukujú vznik
trhlín zlepšením šmykovej
odolnosti asfaltu a schopnosti
prenášať zaťaženie.
(Nadmerné vertikálne šmykové
pohyby je potrebné
pretransformovať do iného
smeru, aby sa dosiahla
efektívnosť výstuže asfaltovej
vrstvy.)

Výstužné prvky redukujú vznik
trhlín vznikajúcich teplotnou
rozťažnosťou podkladných
vrstiev.

Výstužné prvky redukujú
horizontálne deformácie v spodnej
časti asfaltovej vrstvy, čím
dochádza ku zvýšeniu odolnosti
voči vyjazďovaniu koľají.

Výstužné prvky do asfaltu
redukujú vznik trhlín vznikujúcich
na rozhraní novej a starej
komunikácie v dôsledku
nerovnomerného sadania.
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Systémy Tensar® pre vystužovanie
vozoviek poskytujú dlhodobú úsporu
nákladov oproti tradičným riešeniam.

Ako geomreže redukujú vznik trhlín v asfaltových vrstvách
vozoviek?
ÚNAVOVÉ TRHLINY

Nevystužená asfaltová vrstva

Pri nevystužených asfaltových
vrstvách nie sú napätia rozložené
rovnomerne, ale vyvíjajú sa v lokálne
oslabených miestach v asfalte, čo
vedie k následnému vzniku a rozvoju
trhlín. Vo vystuženej asfaltovej
vrstve geomreža oddiali vznik
únavových a reflexných trhlín tým,
že zabraňuje koncentrácií napätí
v týchto oslabených, resp. viac
namáhaných miestach.

Asfaltová vrstva vystužená
geomrežou

Oslabené miesta
v asfaltovej vrstve

Nestmelené vrstvy

Geomreže pomáhajú redukovať
koncentrácie napätí v spodnej
časti asfaltovej vrstvy.
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Ťahové napätia

Teoretický priebeh napätí
Aktuálny profil napätí
s vrcholmi sústredenými
v oslabených miestach

Účinok vystuženia geomrežou hladký priebeh napätí bez koncentrácií

REFLEXNÉ TRHLINY VZNIKAJÚCE
VPLYVOM TEPLOTNÝCH ZMIEN

Pre tieto skúšky bol použitý prístroj na
simuláciu vzniku teplotných trhlín, ktoré
vlastní univerzita v Nottinghame. Prístroj
je zložený z dvoch betónových dosiek,
každá je 1 m dlhá a 200 mm vysoká,
pripevnených na mechanickom zariadení
umožňujúcom simulovať rôzne pohyby
medzi doskami. Testovaná asfaltová
vrstva je položená priamo na betónové
dosky. Simulácia vzniku tepelných trhlín
je realizovaná vzájomnými vodorovnými
pohybmi dosiek, čím je vyvolané ťahové
napätie v asfaltovej vrstve. Skúška bola
realizovaná pri teplote -5 °C a veľkosti
pohybu trhliny 2 mm.

Povrchové deformácie

Reflexné trhliny vo vozovke sú spôsobené
koncentráciou napätia v trhlinách alebo
spojoch v podkladných vrstvách. Nezávislý
výskum na Univerzite v Nottinghame
ukázal, že vystuženie pomocou geomreží
znižuje vrcholové napätia, čím redukuje
vznik reflexných trhlín.

Stabilizácia geomrežou Tensar AR
Kontrola
(bez vystuženia)

Vzdialenosť od stredu trhliny

0 mm

Koncentrácie napätí v asfaltovej vrstve sú odstránené vložením geomreže
Tensar AR redukujúcej vznik reflexných trhlín.

NEZÁVISLÉ HODNOTENIE
Tensar AR-G a Tensar Glasstex boli laboratóriom Autun LRPC (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées) vo Francúzsku
testované a hodnotené ako "veľmi účinné".

REFLEXNÉ TRHLINY VZNIKAJÚCE
VPLYVOM DOPRAVY
Asfaltová vrstva položená na popraskaný
povrch sa poruší predčasne v dôsledku
vzniku reflexných trhlín vyvolaných
dopravou. Testy realizované na univerzite
v Nottinghame* ukázali, že geomreže
Tensar redukujú vznik reflexných trhlín
vyvolaných dopravou a výrazne predlžujú
životnosť vozovky.
Pre odhad odolnosti asfaltových vrstiev
vystavených opakovanému ohýbaniu
na popraskaných podkladných vrstvách
boli použité cyklické ohybové testy.
Trhlina bola simulovaná pripevnením
asfaltovej vrstvy na dve preglejky, ktoré
ležali na gumovej podložke. Následne bol
povrch asfaltovej dosky cyklicky
zaťažovaný a zaznamenávaný vývoj
trhlín v závislosti od počtu zaťažovacích
cyklov.

Kontrolná vzorka porušená po 425 000
zaťažovacích cykloch

Kontrolná vzorka s vloženou geomrežou;
žiadna viditeľná trhlina po viac ako 1 000 000
zaťažovacích cykloch

Vloženie geomreže Tensar AR spomaľuje vývoj reflexných trhlín.
*Zdroj:

Brown et al, The Use of Polymer Grids for Improved Asphalt Performance and Brown et al, Polymer Grid Reinforcement of Asphalt
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Výber vhodného produktu z portfólia pre vystužovanie
asfaltových vrstiev vozoviek
Tensar ponúka štyri skupiny výrobkov pre vystužovanie
a stabilizáciu asfaltových vrstiev:

R
TENSAR® AR-G

TENSAR GLASSTEX®

TENSAR GLASSTEX®GRID

AR-G je geokompozit tvorený tuhou
monolitickou polypropylénovou geomrežou
tepelne spojenou s vrstvou netkanej
geotextílie. Netkaná geotextília uľahčuje
inštaláciu a následne, po nasýtení asfaltom,
poskytuje dlhodobý izolačný účinok. Vďaka
trojrozmernej geometrii geomreže je nová
asfaltová vrstva mechanicky spojená
(zazubená) so širokými okami geomreže,
čím zabezpečuje stabilizačnú aj izolačnú
funkciu.

Glasstex® je geokompozit tvorený
geomrežou zo sklených vlákien všitých
do netkanej geotextílie. Vysoký modul
skleného vlákna poskytuje vysokú
akumuláciu napätí pri veľmi malom
pretvorení. Po nasýtení asfaltom plnia
vlákna textílie izolačnú funkciu. Glasstex
zaisťuje výstužnú funkciu, redukuje napätia
a má zároveň aj izolačnú funkciu.

Glasstex®Grid je geokompozit tvorený
geomrežou zo sklených vlákien, ktorá
je šitím uchytená k tenkej podkladovej
geotextílii. Vysoký modul skleného vlákna
poskytuje vysokú akumuláciu napätí pri
veľmi malom pretvorení. Tenká podkladová
geotextília napomáha s priľnavosťou
geokompozitu pri inštalácii a následne
zabezpečuje dokonalý kontakt a spojenie
ložnej a obrusnej asfaltovej vrstvy.

˴ Inštalácia priamo na jemne
odfrézovaný povrch s použitím
spojovacieho postreku
˴ Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy
sa musí spojovací postrek vyštiepiť
˴ Akýkoľvek povrch, ktorý nie je jemne
odfrézovaný si vyžaduje vyrovnávaciu
vrstvu
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Inštaláciu musia vykonávať odborne
zaškolení pracovníci
˴ Šírka role od 1,0 do 4,0 m (podľa
želania zákazníka)
AR-G sa používa v ložnej asfaltovej vrstve.
V netuhých vozovkách geomreža poskytuje
odolnosť voči vzniku únavových trhlín
a minimalizuje poruchy spôsobené
dlhodobými nerovnomernými pohybmi
podkladových vrstiev. V asfaltových
vrstvách položených na podkladovú vrstvu
tvorenú cementobetónovou stabilizáciou
redukuje geokompozit AR-G vznik
reflexných a únavových trhlín.
AR-G môže byť použitý aj pri aplikáciách kde
sa predpokladá napätie väčšie ako 3%.
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˴ Inštaluje sa priamo na upravené podkladové vrstvy za použitia spojovacieho postreku
˴ Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy
sa musí spojovací postrek vyštiepiť
˴ Môže byť použitý priamo
na štandardne odfrézovaný povrch
vozovky
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Použiteľný na kontakte s nerovným
povrchom, napr. betón, otvorené
textúrované povrchy

˴ Inštaluje sa priamo na upravené podkladové vrstvy za použitia spojovacieho postreku
˴ Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy
sa musí spojovací postrek vyštiepiť
˴ Akýkoľvek povrch, ktorý nie je jemne
odfrézovaný si vyžaduje vyrovnávaciu
vrstvu
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Inštaláciu musia vykonávať odborne
zaškolení pracovníci

˴ Inštaláciu musia vykonávať odborne
zaškolení pracovníci

˴ Šírka role od 1,0 do 4,0 m (podľa
želania zákazníka)

˴ Šírka role od 1,0 do 4,0 m (podľa
želania zákazníka)

˴ Výstužné materiály vyrobené na báze
skleného vlákna nesmú byť používané
pri aplikáciách, kde maximálne napätia
presiahnú úroveň 3%.

˴ Výstužné materiály vyrobené na báze
skleného vlákna nesmú byť používané
pri aplikáciách, kde maximálne napätia
presiahnú úroveň 3%.

Sprievodca výberom vhodného produktu pre vystuženie vozoviek
Otvorená štruktúra geomreže

Geokompozity z geomreží/z tkanín

Výstužné tkaniny

Asfaltové vrstvy sa spájajú priamo medzi
sebou cez otvory geomreže (tenká
geotextília slúži iba pri inštalácii)

Geomreža je doplnená tkaninovou/
bitúmenovou membránovou vrstvou
slúžiacou ako izolačná vrstva a pohlcujúca
napätia

Tkaninová/bitúmenová membránová
vrstva zabezpečuje izoláciu voči vode
a pohlcuje vznikajúce napätia

Produkty s veľkou hrúbkou
Pre absorpciu napätí pri vysokých deformáciách.
Použité geomreže majú vysoké rebrá a tuhé spoje
pre optimálne mechanické zazubenie

Produkty s malou hrúbkou
Pre absorpciu napätí pri nízkych deformáciách
a jednoduchej inštalácii pod obrusnú vrstvu

440

AR-G

Glasstex®Grid
R60 & R120

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

TruPave®
Tensar Paving Fabric

880

TENSAR GLASSTEX®PATCH™
Glasstex®Patch™ je zložený zo sklených
vlákien kombinovaných s polymérovou
bitúmenovou membránou. Spodná strana
GlasstexPatch obsahuje samolepiacu vrstvu,
zatiaľ čo vrchná vrstva je pokrytá ochrannou
vrstvou kremičitého piesku. Samolepiaca
vrstva je počas skladovania ochránená
tenkou fóliou. GlasstexPatch eliminuje
vznikajúce napätia tým, že kombinuje účinky
bitúmenovej membrány s vystužením
obrusnej vrstvy pomocou geomreže zo
skleného vlákna.
Najvýznamnejším faktom je, že inštalácia
GlasstexPatch si nevyžaduje nijakú odbornú
inštaláciu a môže byť aplikovaná na väčšinu
povrchov za použitia samolepiacej vrstvy,
prípadne môže byť táto vrstva aktivovaná
pomocou plameňového horáka.
˴ Môže byť použitý priamo
na štandardne odfrézovaný povrch
vozovky
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Použiteľný na kontakte s nerovným
povrchom, napr. betón, otvorené
textúrované povrchy
˴ Nie je potrebná žiadna špeciálna
inštalácia
˴ Inštalácia priamo na upravený povrch
pomocou samolepiacej vrstvy alebo
aktiváciou teplom
˴ Jednoduchá preprava
15,0m návin x 1,0m šírka role
˴ Jednoduchá úprava (rezanie) priamo
na miesta tak, aby vyhovoval podmienkam na stavbe, napr. v okolí poklopov
˴ Možno použiť v kombinácii so spojovacím postrekom pri nerovnom
podklade
˴ Vhodný pre použitie pri kompexných
opravách s použitím dvoch asfaltových
vrstiev.
Tensar Glasstex®Patch 440 sa používa
pre štandardné aplikácie na elimináciu
deformácií povrchu.
Tensar Glasstex®Patch 880 sa používa
pre aplikácie pri vysokých deformáciách
povrchov, kde sa vyžaduje prítomnosť
výstužného prvku.

TRUPAVE® VÝSTUŽNÁ
GEOTEXTÍLIA
TruPave® je výstužná tkanina, ktorá
sa skladá zo zmesi vysokopevnostných
sklených vlákien a polyesterových vlákien.
Je to produkt s nízkym predĺžením
a vysokým modulom pružnosti
na vystuženie vozoviek a zabráneniu šírenia
sa trhlín z podkladovej vrstvy do novej
obrusnej vrstvy. TruPave inštalovaný
v kombinácii so spojovacím postrekom
vytvára izolačnú a výstužnú vrstvu medzi
pôvodným a novým povrchom, čo predlžuje
životnosť vozovky. TruPave je v plnej miere
frézovateľný a recyklovateľný.
˴ Inštaluje sa priamo na upravené podkladové vrstvy za použitia spojovacieho
postreku
˴ Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy
sa musí spojovací postrek vyštiepiť
˴ Akýkoľvek povrch, ktorý nie je jemne
odfrézovaný si vyžaduje vyrovnávaciu
vrstvu
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Inštaláciu musia vykonávať odborne
zaškolení pracovníci
˴ Šírka role od 1,0 do 4,0 m (podľa želania
zákazníka)
˴ Poskytuje rovnaké výhody ako
štandardne využívané geotextílie
avšak s vyššími modulmi a väčšou
odolnosťou.

VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA TENSAR
Výstužná geotextília Tensar je vysoko
kvalitná netkaná polypropylénová geotextíilia
s plošnou hmotnosťou 140 g/m2, ktorá keď
sa nainštaluje na spojovací postrek vystupuje
ako stres pohlcujúca membránová vrstva
(SAMI) a zabraňuje šíreniu únavových thlín
z podkladných vrstiev do nových asfaltových
vrstiev.
Výstužná geotextília Tensar ponúka
optimálnu ťahovú pevnosť so zodpovedajúcim vysokým predĺžením. Tieto vlastnosti
zaisťujú, že nasýtená netkaná geotextília
bude absorbovať vznikajúce napätia, no stále
bude sledovať povrch podkladovej vrstvy.
To umožňuje inštaláciu priamo
na odfrézovaný povrch a na podklad
s nerovným povrchom.
˴ Inštaluje sa priamo na upravené podkladové vrstvy za použitia spojovacieho
postreku
˴ Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy
sa musí spojovací postrek vyštiepiť
˴ Môže byť použitý priamo
na štandardne odfrézovaný povrch
vozovky
˴ Výtlky a otvorené trhliny musia byť
vyspravené a zacelené
˴ Použiteľný na kontakte s nerovným
povrchom, napr. betón, otvorené
textúrované povrchy
˴ Inštaláciu musia vykonávať odborne
zaškolení pracovníci
˴ Šírka role od 1,0 do 4,0 m (podľa želania
zákazníka)
˴ Kompatibilný pre použitie v spojení
s povrchovými vrstvami vozoviek.

Výber správneho výrobku je veľakrát neľahká úloha.
V praxi sa často stretávame s kombináciou viacerých mechanizmov vzniku trhlín a deformácií.
V prípade potreby sa neváhajte obrátiť o technickú pomoc na spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s.
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Ručná pokládka Glasstex®Grid R je rýchla a jednoduchá.

Použitím systémov Tensar® pre vystužovanie vozoviek bolo preukázané predĺženie
životnosti vozoviek a s tým spojená úspora nákladov počas celej životnosti cesty.

Glasstex®Patch™ 880 sa môže aplikovať na väčšinu povrchov za použitia spojovacieho
postreku.

Tensar® AR-G sa dokonale prichytí k podkladovej vrstve, čo umožňuje
jednoduchú a rýchlu aplikáciu obrusnej vrstvy priamo na výstužný
geokompozit.
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Jednoduchý preklad spoja geokompozitu Glasstex.

Strojová pokládka Tensar Glasstex® je veľmi jednoduchá a efektívna; skúsená obsluha dokáže nainštalovať až 12.000 m2 za deň.

Kontaktujte špecialistov Tensar International pre výber vhodného materiálu
a inštalačné poradenstvo prostredníctvom lokálnych distribútorov.

Strojová pokládka TruPave® na upravenom podklade s použitím spojovacieho postreku.

Glasstex®Patch™ 880 sa využíva pri realizácii a pokládke odolnej a dlhodobo
stabilnej asfaltovej vrstvy okolo kanalizačných poklopov na styku asfaltu, betónu,
malty a železných konštrukcií spôsobjúce vznik reflexných a únavových trhlín.

Tensar AR-G poskytuje dlhodobo účinnú ochranu voči únavovým trhlinám a minimalizuje vznik trhlín vznikajúcich v dôsledku diferenciálnych
pohybov v podloží.
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V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo Tensar.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Kompletná ponuka literatúry Tensar:

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 634 540 90
e-mail: obchod@chsgeo.sk
www.chsgeo.sk
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