TENSARTECH® STRATUM®
priestorová bunková štruktúra pre
zakladanie s kontrolovaným sadaním

Tensar® ponúka širokú škálu ekonomicky efektívnych
a atraktívnych riešení pre výstavbu projektov
v oblastiach s neúnosným podložím.

Technológie Tensar - overené
praktické riešenia a know-how
pre ich realizáciu.
Systémy TensarTech® sú založené na Technológii Tensar
a overenej účinnosti geomreží Tensar. Technológie Tensar
sú tiež vo veľkej miere využívané pre mechanickú
stabilizáciu podkladových vrstiev a vystužené oporné
systémy najmä pre ich ekonomickú efektívnosť a skrátenie
doby výstavby. Pomôžeme vám aplikovať Technológie
Tensar, aby ste zhodnotili vaše projekty.

Zvýšenie stability podložia umožňujúce kontrolované sadanie
Bunková štruktúra TensarTech® Stratum®(predtým známa ako TensarTech geobunkový matracový systém) sa s úspechom
využíva pri zakladaní násypových telies od jej uvedenia na trh v roku 1983. Kontinuálna otvorená bunková štruktúra, systém
TensarTech Stratum, je štandardne 1 m vysoká a pozostáva z jednoosových geomreží Tensar a geomreží Tensar TriAx®.

3 HLAVNÉ BENEFITY PRI POUŽITÍ TENSARTECH® STRATUM®
Rýchla výstavba
1. Systém TensarTech® Stratum® môže
v oblastiach s mäkkým podložím zabezpečiť
prístup na stavenisko v počiatočných fázach
projektu, pričom jeho výstavba je rýchla. Po
naplnení hrubozrnným štrkom pôsobí ako
tuhá platforma, ktorá zabezpečuje spevnený
podklad pre výstavbu násypového telesa
a zároveň zabezpečí rovnomerné
a kontrolované sadanie.
Zlepšenie a zvýšenie stability
2. Systém TensarTech Stratum pretína
potenciálne plochy šmykového porušenia
zemín v podloží násypu / konštrukcie a vďaka
svojej tuhosti prispieva k ich posunu hlbšie
do tuhších vrstiev podložia, čo priaznivo
ovplyvňuje celkovú stabilitu riešeného
násypu / konštrukcie.
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Redukcia vytláčania zemín
3. Rozhranie vytvorené systémom
TensarTech Stratum vďaka mobilizácii
šmykovej pevnosti výrazne zlepšuje priečny
roznos zaťaženia od hornej stavby a takto
významne prispieva k redukcii roztláčania
zemín do strán po šmykových plochách.

Bunková štruktúra
TensarTech® Stratum®
Neúnosná, resp. málo
únosná zemina

Zóna plastického
porušenia zemín
Únosná vrstva

Kruhová šmyková plocha
nútená prejsť vertikálne
cez bunkovú štruktúru

TensarTech® Stratum®
bunková štruktúra

Mäkká vrstva
Únosná vrstva

TensarTech® Stratum®
bunková štruktúra

Zvýšenie šmykovej pevnosti zemín

Môže byť aplikované vyššie
zaťaženie od nadložia /
hornej stavby

Vývoj plastických pretvorení v exponovaných oblastiach

Bunková štruktúra TensarTech® Stratum® poskytuje pevnú podkladovú konštrukciu pre elimináciu nerovnomerného sadania (diaľnica A7, Holandsko).

Správna voľba pre urýchlenie konsolidácie a rýchlejšiu výstavbu
KONŠTRUKČNÉ A PRAKTICKÉ VÝHODY SYSTÉMU TENSARTECH® STRATUM®:
• Zabezpečuje stabilitu podložia bez potreby realizácie 		
		 pilót alebo iných hĺbkových opatrení na zlepšenie 		
		základových pomerov

• Zabraňuje zatláčaniu drenážnej výplne do neúnosných
		podkladových vrstiev
• Zabezpečuje rovnomerné a kontrolované sadanie

• Umožňuje bezpečný prístup na stavenisko a výstavbu
		pracovnej plochy

• Umožňuje rýchlejšiu konsolidáciu
• V prípade potreby urýchlenia konsolidácie možnosť 		
		 kombinácie s vertikálnymi drénmi

• Žiadne výkopové práce a výmena neúnosných zemín

ŽELEZNIČNÝ NÁSYP, ŠENKVICE,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prístrojové meranie preukázalo, že
sadanie bolo rovnomerné a konsolidácia
rýchla. Výsledkom použitia systému
TensarTech Stratum bolo dosiahnutie
úrovne sadania iba 30% z pôvodne
vypočítanej hodnoty bez použitia
bunkovej štruktúry.
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Účinnosť systému TensarTech Stratum
pri eliminácii nerovnomerného sadania
a dosiahnutí rýchlejšej konsolidácie
podložia bola demonštrovaná na
železničnom násype (publikované Jenner
et al, ref. The use of cellular foundation
mattresses as the foundation of road
and rail embankments, Proceedings of
the BGA International Conference on
Foundations, Dundee, Scotland 24-27
June 2008. IHS BRE Press, 2008).
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Porovnanie skutočného sadania s bunkovou štruktúrou a vypočítaného predpokladaného
sadania bez bunkovej štruktúry.

1. Základ bunkovej štruktúry je rýchlo vytvorený rozvinutím geomreže na neúnosné podložie.

2. Rýchla inštalácia systému TensarTech® Stratum®.

4

3. Odsúhlasený výplňový materiál je opatrne strojovo umiestnený do buniek a nevyžaduje hutnenie.

Bunková štruktúra TensarTech® Stratum® ponúka mnoho
praktických skúseností a riešení pre výstavbu na neúnosných
a rôznorodých zeminách
CESTNÉ NÁSYPY V OBLASTIACH S NEÚNOSNÝMI ZEMINAMI A NA PODMOČENÝCH ÚZEMIACH

Aplikácia systému TensarTech® Stratum® pre stabilizáciu a odvodnenie bázy násypového telesa (Kasposmero, Maďarsko).

NÁSYPY V OBLASTIACH S NEÚNOSNÝMI ZEMINAMI S VYSOKOU HLADINOU PODZEMNEJ VODY

Aplikácia systému TensarTech® Stratum® pri výstavbe prístupovej komunikácie v podmočenej oblasti s mäkkými zeminami (Northumberland, UK).

KOMERČNÉ PREVÁDZKY BUDOVANÉ NA RÔZNORODÝCH ZEMINÁCH A SKLÁDKACH ODPADOV
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Aplikácia systému TensarTech® Stratum® na elimináciu nerovnomerného sadania pri výstavbe haly na skládke odpadov (Elstow, UK).

V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a. s., alebo
Tensar® International.
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:
• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Príručka o produktoch, systémoch a technickej podpore

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava

• Stabilizácia podložia
Mechanicky stabilizované podkladové vrstvy vozoviek
a dopravných plÔch

Tel: +421 2 634 540 90
e-mail: obchod@chsgeo.sk
www.chsgeo.sk

• Spectra® Optimalizácia konštrukčných vrstiev vozoviek
Zlepšenie parametrov konštrukcie vozovky použitím 		
mechanicky stabilizovaných vrstiev Tensar MSL
• Asfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• 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

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