SISTEMUL spectra® PENTRU
OPTIMIZAREA STRUCTURILOR RUTIERE
ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI
STRUCTURILOR RUTIERE

Optimizare structuri rutiere cu

Sistemul Spectra® de la
Tensar®
Sistemul Spectra utilizeaza capacitatea dovedită a geogrilelor Tensar TriAx® de a crea un
strat de agregat stabilizat mecanic care conduce la îmbunătățirea performanței structurii
rutiere in ansamblu.
Adecvate pentru orice aplicație cu structura rutiera supla sau mixta, de la parcări la
autostrăzi, straturile stabilizate mecanic cu Tensar pot creste rezistenta pentru straturile
de suprafață și pot reduce viteza de degradare structurală, mărind durata de viața
a structurii rutiere. De asemenea, pot reduce costurile pentru agregat și asfalt, reducând
grosimea totală a pavajului si rezultand o construcție mai rapidă, economică și ecologică.

Optimizarea structurii rutiere
Optimizarea structurii rutiere oferă o conceptie care
îndeplinește prioritățile unui proiect în modul cel mai
economic, echilibrând balanţa între reducerea grosimii
straturilor și creșterea performanței traficului.

Avantajele optimizarii structurilor
rutiere cu Tensar Spectra
COSTURI REDUSE
Costurile pentru executia imbracamintilor rutiere sunt reduse
cu 20%, fiind utilizate mai putine materiale si accelerând
durata de executie, menținând în același timp performanța
traficului.
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DURATA MAI MARE DE VIATA
Capacitatea de trafic poate fi mărită de până la șase ori faţă
de cea a imbracamintilor rutiere executate in mod tradițional.

COSTURI REDUSE PENTRU INTREAGA
DURATA DE VIATA
Creșterea performanței poate reduce cheltuielile cu
întreținerea și reparațiile, asigurând economii de cost
pe intreaga durata de viață.

REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON
Materialele utilizate la executia drumurilor au o energie
ridicată încorporată în ceea ce privește emisiile de CO2.
Reducerea cantității de materiale utilizate in cadrul proiectului
poate reduce aceste emisii.
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1.000.000 ESAL
(sarcină echivalentă
într-un singur ax)
Durata de viata proiectata initial

TRADITIONAL

Geogrile Tensar® TriAx®
Lansata în 2007, geogrila Tensar TriAx a fost dezvoltată pentru a maximiza confinarea agregatelor,
creând straturi mai rigide, stabilizate mecanic, pentru îmbunătățirea performanței traficului.
Geogrilele TriAx au oferit avantaje miilor de proiecte din întreaga lume, în conditii variate de clima
și condiții diverse de teren.
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1.000.000 ESAL
(sarcină echivalentă
într-un singur ax)

3.000.000 ESAL
(sarcină echivalentă
într-un singur ax)

6.000.000 ESAL
(sarcină echivalentă
într-un singur ax)

Durata de viata proiectata initial

3 x durata initiala de viata proiectata

6 x durata initiala de viata proiectata

COST INITIAL

ACELASI COST

CELE MAI SCAZUTE COSTURI
PENTRU INTREAGA DURATA
DE VIATA
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Sistem Tensar® Spectra®:

Stabilizarea mecanica
a straturilor de agregate
pentru performanta sporită
Un strat de agregat stabilizat cu geogrila Tensar TriAx actionează ca un compozit, datorită
mecanismului de inclestare și a confinării particulelor între agregat și geogrila Tensar.
Acest strat stabilizat mecanic cu Tensar asigură un suport mai eficient pentru întreaga
structură a pavajului decât agregatul degradarilor structurale.

Intarzierea cedarii timpurii
a degradarilor structurale

Sistem Tensar® Spectra®:
pentru toate tipurile de pamant

Sistemul Tensar Spectra poate întârzia apariția debutului
cedarii la imbracamintile rutiere flexibile, prin controlul
deplasării laterale și verticale a agregatelor datorate sarcinii
din trafic. Acest lucru reduce aparitia fagaselor si fisurarea
asfaltului, contribuind la prevenirea umezirii și a contaminarii
și a slăbirii structurii rutiere.

Sistemul Tensar Spectra poate ajuta la reducerea grosimii
structurii rutiere și la creșterea capacității de trafic pentru
toate condițiile de teren, construindu-si o adevarata
reputatie pentru utilizarea la fundatii slabe.

Valoare adaugata
la executia drumurilor
Sistemul Spectra de optimizare a structurilor
rutiere utilizează proprietățile îmbunătățite
de performanta ale unui strat stabilizat
mecanic Tensar (SSM) pentru întreaga
structura, oferind proiectanților o modalitate
inovatoare de reducere a costurilor
îmbracaminţilor rutiereși de a adauga valoare
la construcția drumurilor.
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Proiecte si
performante
experimentate
si testate

Autoritățile din întreaga lume recunosc avantajele introducerii geogrilelor
în cadrul structurilor rutiere iar utilizarea lor a devenit o practică standard în multe
țări.
De exemplu, Asociația Americană a Autorităților de Stat pentru Autostrăzi
(AASHTO) R50-09 (2009), confirmă faptul că introducerea geosinteticelor poate
“Reduce grosimea pavajului și / sau crește durata de viața a structurilor rutiere”,
dar recomandă studii pe scară largă pentru a cuantifica beneficiile produselor.
Tensar are deja 35 de ani de testari, inclusiv testarea accelerata a structurilor
rutiere, încorporând geogrilele sale pentru a dezvolta noi metodologii de proiectare
și executie. Au fost efectuate testari in cadrul Laboratorului britanic de cercetare
în transporturi, a Diviziei de ingineri a Statelor Unite ale Americii precum
și la Universitatea din Illinois, iar rezultatele au fost validate independent
de Applied Research Associates și de Ryan R Berg & Associates.

CE VARIANTA VETI ALEGE?
Performanta
Performanta
structura rutiera
pavaj

REMENTA

Durata de viata
a pavajului si costuri
de executie optimizate

CALITATE RIDICATA

OPTIMIZARE

Durata de viață
Durata de viață a pavajului
a pavajului, costuri reduse și costurile optimizate
de execuție cât și pentru
pentru intreaga durata
toata durata de existență

INTRETINERE STRAT
DE SUPRAFATA
INTRETINERE
STRUCTURALA
SCHIMBARE
STRUCTURALĂ

EXECUTIE PAVAJ
TRADITIONAL

OPTIMIZARE PAVAJ
CU TENSAR

Durata de viaţă
a pavajului
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Sistemul de optimizare a structurilor rutiere
Tensar® Spectra®:

Costuri reduse. Termene mai
bune. Emisii reduse.
Sistemul Tensar Spectra a adus beneficii multor proiecte din intreaga lume,
reducand costurile de executie cat si pentru intreaga durata de viata,
accelerand predarea proiectelor și reducând emisiile de carbon.
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AUTOSTRAZI NOI

REFACERE AUTOSTRADA

Utilizarea sistemului Tensar Spectra pentru autostrăzile noi poate
duce la economii semnificative de costuri prin construirea mai
rapidă a structurilor rutiere mai subțiri și prin reducerea cerințelor
de întreținere.

Utilizarea geogrilei TriAx inseamna mai putina adancime de
“excavare si inlocuire” a materialului de fundare, astfel incat
trotuarele si bordurile pot fi lasate fara sa fie deranjate.

PARCARI MASINI

APLICATII PENTRU SARCINI MARI

Sistemul Tensar Spectra permite imbracamintilor rutiere din
parcările auto să fie mai subțiri, deci sunt necesare mai puține
resurse, economisind timp și costuri.

Sistemul Tensar Spectra este ideal pentru aplicații industriale
și comerciale, acolo unde pot fi susținute sarcini mari din trafic
chiar și pe terenuri mai slabe.

Serviciile Tensar Internațional:
Sprijinirea proiectului
Angajarea echipei noastre înca din primele
etape ale unui proiect vă poate ajuta să
dumneavoastră, de la
economisiți timp și bani pe întreaga sa
concepție până la finalizare durată de viață
Echipele profesioniste de ingineri specialisti ai Tensar și cele
ale partenerilor noștri au o vastă experiență în utilizarea
produselor și sistemelor Tensar la o gamă largă de proiecte
din întreaga lume, în diferite climate și in condiții variate
de teren.

Oferim o gamă vastă de servicii de proiectare și execuție,
adaptate cerințelor clienților, inclusiv suport specific privind
concepția, proiectarea, construcția și instalarea si instruire
privind aplicațiile Tensar și utilizarea programului nostru
propriu de calcul.

PROIECTARE

PROGRAM DE CALCUL TENSAR

Suport pentru produse si sisteme Tensar precum si
aplicatiile lor la stadiul de concept
Analiza de proiectare, bazată pe performanța asupra
duratei reale de viața a pavajelor prin utilizarea
produselor și sistemelor noastre
Costul bugetar pentru proiecte sau oferte
Planuri si detalii de proiectare si executie pentru
produsele și sistemele Tensar

Programul nostru de proiectare îi ajută pe clienții noștri să
dezvolte cele mai rentabile soluții de stabilizare a fundatiilor
și de optimizare a structurilor rutiere.
TensarPave este disponibil gratuit (odată ce instruirea
utilizatorului a fost finalizată), în timp ce inginerii pot utiliza
software-ul Spectra M-E atunci când sunt necesare mai
multe abordări mecanice empirice.

EXECUTIE
Sprijin în pregătirea specificațiilor și documentelor contractuale
Documentație privind instructiuni de instalare
Instruire privind instalarea in santier
Suport și consultanță pentru execuție
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Distribuitorul dvs. local este:

Iridex Group Plastic SRL
Bd. Eroilor nr. 6 – 8, cod 077190
VOLUNTARI – ILFOV
Tel./Fax: +4021.240.40.43
E-mail: dmc@iridexgroup.ro
www.iridexplastic.ro

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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