		

TENSARTECH® ARES™
systém pre výstavbu vystužených
oporných múrov a mostných opôr

Technológia Tensar® – osvedčené, praktické
konštrukcie a know-how na vypracovanie
návrhu a výstavbu.

Technológia Tensar je široko akceptovaná a prijatá v oblasti
optimalizácie spevnenia vozoviek a stabilizácii podložia
pre zlepšenie konštrukčných vlastností spevnených
vozoviek, nespevnených ciest a pracovných plošín.
Technológia Tensar je rovnako široko využívaná aj v oblasti
vystužených oporných konštrukcií hlavne pre svoju
ekonomickú efektívnosť a univerzálnosť v porovnaní
s tradičnými metódami. Reálnou úsporou nákladov
a skrátením doby výstavby, technológia Tensar pomáha
zlepšiť technickú stránku projektu a dodržanie rozpočtu
projektu.

Výstavba s dôverou v oporný systém TensarTech® Ares™
Oporný systém TensarTech Ares pozostáva z betónových
panelov v kombinácii s geomrežami Tensar v bloku vystuženej
zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými panelmi
a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou, ktorá vytvára
silný a odolný oporný systém bez potreby ďalšej údržby.
Panely dodávané z výroby, alebo vyrábané priamo na stavbe
ako staveniskový prefabrikát sú vyrábané podľa prísnych
štandardov s minimálnymi toleranciami na odchýlky
a následne sú kombinované s výstužnými jednoosovými
polyetylénovými (HDPE) geomrežami s vysokou hustotou,
čo vytvára odolný a trvanlivý oporný systém pre výstavbu
oporných múrov a mostných opôr so životnosťou
až 120 rokov.

ŽIADNY KOV - ŽIADNA KORÓZIA
Oporný systém z betónových panelov TensarTech Ares
s geomrežami Tensar v bloku vystuženej zeminy, vyrobenými
zo 100%-ného polyméru eliminuje obavy z korózie. Oporný
systém TensarTech Ares ponúka ekonomicky efektívne riešenie
bez obáv na vplyv funkčnosti v dôsledku dlhodobého pôsobenia
chloridov, sulfátov, zemín s nízkym odporom alebo účinkom
bludných prúdov. Tieto vlastnosti zaraďujú oporný systém
TensarTech Ares medzi logickú voľbu pre použitie v kombinácii
s kontaminovanými zeminami v zásype, výstavbe plošín pre
transformátory a elektrifikované železničné trate.

VÝHODY OPORNÉHO SYSTÉMU TENSARTECH ARES
Možnosť využitia nekovovej výstuže v bloku vystuženej zeminy robí
oporný systém TensarTech Ares schopným odolávať chemickej
a elektrickej korózii. Inertné vlastnosti geomreží Tensar umožňujú
využitie širokej škály zásypových materiálov, vrátane recyklovaného
materiálu, čo umožňuje úsporu nákladov a času potrebného na
výstavbu konštrukcie.
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Panely oporného systému TensarTech Ares sú
ukladané na vyrovnávaciu podkladovú vrstvu
z prostého betónu. Ďalšie rady panelov sú ukladané
nasucho zdvihnutím a osadením panela
do požadovanej polohy.

Architektonické úpravy povrchu je možné
jednoducho dosiahnúť použitím gumových šablón
počas odlievania panelov.

Spoločnou črtou všetkých oporných systémov
TensarTech je vysoká účinnosť spoja medzi
geomrežou Tensar a lícovým prvkom.

Oporný systém TensarTech Ares je osvedčená konštrukcia
pre výstavbu vystužených oporných múrov a mostných opôr
Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému
TensarTech Ares ponúka projektantom, realizátorom
a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom,
ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných
múrov a mostných opôr:
• Rýchla ekonomicky výhodná konštrukcia
• Pestrá škála povrchovej úpravy od hladkého betónu, 		
		 až po rôzne estetické architektonické úpravy podľa 		
		požiadaviek investora
• Dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi 		
		 nákladmi na údržbu
• Výstavba si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti
• Vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
• Vysoká odolnosť voči seizmickým vplyvom

Oporný systém TensarTech si štandardne vyžaduje podopretie prvého radu
panelov, aby bola zabezpečená správna inštalácia a uloženie panelov
na vyrovnávaciu podkladovú vrstvu z prostého betónu.

• Optimalizuje využitie plochy stavebného pozemku
• Možnosť použitia miestnych alebo recyklovaných 		
		 zrnitých zásypových materiálov
• Nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje 		
		 a zlacňuje základovú konštrukciu
• Panely môžu byť vyrábané na mieste ako staveniskový
		 prefabrikát, alebo dovezené z výroby v závislosti
		 od požiadaviek projektu
• Výstavba atraktívnych diaľničných konštrukciíí
		 so životnosťou 120 rokov
• Certifikovaný HDPE konektor bodkin pre 			
		 vysokopevnostný spoj bez obáv z korózie

Výstavba náročných oporných konštrukcií na diaľniciach alebo
železniciach so životnosťou 120 rokov.

Nezávislé hodnotenie a schválenie
Program HAPAS (Highway Authorities Product Approval
Scheme) bol založený v roku 1995 s cieľom zaviesť celonárodne
uznávanú metodiku pre schvaľovanie inovatívnych produktov a
systémov používaných pri výstavbe diaľnic. Výsledkom
úspešného schvaľovacieho procesu HAPAS je vydanie
Certifikátu alebo Správy, ktorá poskytuje stavebným inžinierom
a projektantom ucelené informácie o účinnosti výrobku,
konštrukčné a inštalačné detaily, ktoré sú neoceniteľné pri
výbere produktu a v etape plánovania projektu.

GEOMREŽE TENSAR TYP RE A RE500
PRE VYSTUŽENÉ NÁSYPY

GEOMREŽE TENSAR TYP RE A RE500
PRE VYSTUŽENÉ OPORNÉ MÚRY
A MOSTNÉ OPORY

Vybraným geomrežiam Tensar bol vydaný Certifikát HAPAS
umožňujúci ich návrh a použitie v diaľničných stavbách a pri
výstavbe mostných opôr s návrhovou životnosťou 120 rokov,
rovnako ako pre vystužené násypy s návrhovou životnosťou
120 rokov. Certifikáty vydané nezávislou certifikačnou
inštitúciou BBA sú dôkazom, že schválené geomreže Tensar boli
nezávisle testované a sú vhodné pre zamýšľané použitie.

Neprekonateľné skúsenosti a spoľahlivosť overené v praxi
Dôkazom odolnosti oporného systému TensarTech Ares je
aj jeden z prvých múrov z betónových panelov v kombinácii
s geomrežami Tensar postavený ako hrádza v prístave
na poloostrove Gaspe v Kanade. Po 20 rokoch
severoatlantických búrok a neustáleho pôsobenia slanej vody

sa neobjavili žiadne známky korózie alebo poškodenia
výstužných geomreží. V skutočnosti viaceré
z prvých aplikácií oporného systému Ares boli dlhodobo
monitorované a pozorované, aby sa potvrdila účinnosť
a dlhodobá funkčnosť systému.
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Tanque Verde Interchange, Tucson, Arizona - vybudovaný v rokoch 1984-85 bol vôbec prvou postavenou vystuženou opornou konštrukciou Tensar.
Táto skutočnosť potvrdzuje dlhodobú funkčnosť oporného systému TensarTech Ares.

Množstvo zrealizovaných oporných systémov TensarTech Ares
úspešne plní svoju funkciu

Technická podpora
Skúsení stavební inžinieri spoločnosti Tensar Vám pomôžu
posunúť váš projekt do ďalšej fázy a dotiahnúť ho
do úspešného konca. Aby ste na vašom projekte mohli použiť
výrobky a systémy spoločnosti Tensar je Vám k dispozícii
naše technické oddelenie, ktoré bude Vašim partnerom
od spracovania ideového návrhu s určením vhodných

produktov a systémov, cez spracovanie kalkulácie
na stanovenie nákladov až po vypracovanie komplexného
statického návrhu a výkresovej dokumentácie.
Na požadanie Vám vieme dodať všetky potrebné certifikáty,
vzorové priečne rezy vrátane všetkých potrebných špecifikácií
a inštalačných postupov.

Oporný systém TensarTech Ares - oporný systém z panelov
Jednoosové geomreže Tensar

Netkaná geotextília

HDPE konektor
bodkin
64 mm (min.)
vloženie geomreže do
betónového panelu
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Vyrovnávacia
podkladná vrstva
z prostého betónu

Prefabrikované
pohľadové panely

V prípade záujmu o ďalšie informácie o produktoch
a aplikáciách kontaktujte lokálneho distribútora
alebo Tensar.
Na vyžiadanie sú k dispozícii špecifikácie produktov,
inštalačné manuály a aplikačné odporúčania.
Kompletná ponuka literatúry Tensar:

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

• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Sprievodca produktami, systémami a poskytovanými 		
službami
• Stabilizácia podložia
Mechanicky stabilizované podkladové vrstvy vozoviek
a dopravných plÔch
• Optimalizácia konštrukčných vrstiev vozoviek
Zlepšenie parametrov a zvýšenie životnosti vozoviek 		
použitím mechanicky stabilizovaných vrstiev Tensar MSL
• Asfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôchs
• Oporné systémy TensarTech®
Mostné opory, oporné múry a strmé svahy
• Železnice
Vystužovanie podvalového podložia
• TensarTech® Plateau™ Zakladanie na pilótach 		
Výstavba na málo únosnom podloží bez sadnutia hornej
konštrukcie
• Vystužovanie základovej škáry násypov
Využitie vysoko-pevnostnej geotextílie Basetex
• TensarTech® Stratum™
Geobunková štruktúra pre zakladanie
s rovnomerným sadaním
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