TensarTech®
SISTEME DE STRUCTURI DE SPRIJIN
culee de pod, ziduri de sprijin si taluzuri
abrupte

Tensar® ofera o varietate largă de alternative
rentabile și atractive pentru toate tipurile de
proiecte de construcții care necesită structuri
de sprijin.

Tehnologia Tensar – Solutii
practice demonstrate şi Knowhow-ul pentru a le construi
Bazată pe proprietăţile unice ale geogrilelor, tehnologia
Tensar are o utilizare largă pentru problemele de stabilizare
şi armare ale terenului, oferind adevărate economii de cost
şi timp. Noi vă putem ajuta să aplicaţi tehnologia Tensar
pentru a îmbunătăţi profitul proiectului dumneavoastră.

Sistemele TensarTech® sunt versatile și răspund cerințelor economice și de mediu
ale oricărui proiect, după cum s-a demonstrat si pe acest platou de 22m inălţime
care a permis o noua intrebuintare a haldelor. (Greater Bargoed, South Wales)

Experiența de neegalat și fiabilitate
Tensar International (Tensar), cu peste 30 de ani de
experienta, este lider mondial in tehnologia geogrilei si
asigurarea unor structuri de sprijin performante.
Tensar ofera o varietate larga de alternative rentabile si
atractive pentru toate tipurile de proiecte de constructii care
necesita structuri de sprijin.
Noi oferim serviciile unei echipe de profesionisti care pot
ajuta la dezvoltarea conceptelor pentru sustinerea

GEOGRILE TENSAR RE SI RE500
PENTRU STRUCTURI DE PAMANT ARMAT
SI SISTEME DE CULEE DE POD.

GEOGRILE TENSAR RE SI RE500
PENTRU TERASAMENTE DIN
PAMANT ARMAT.

proiectului sau pot efectua un proiect complet. Deasemenea,
oferim consiliere și inițial, asistenţă la fața locului pentru
a vă ajuta să instalați în mod eficient produsele și sistemele
noastre în proiectul dumneavoastră.
Prin combinarea cunoștințelor noastre despre materiale,
tehnologii de aplicare și tehnici de proiectare geotehnică,
suntem capabili să oferim un sistem TensarTech® care să
asigure integritatea structurală și fiabilitatea pe termen
lung.

Certificat de Produs Nr RF 2/2013
pentru Geogrile Tensar RE500 la
umpluturi armate

Q 05288
ISO 9001:2008

EMS 86463
ISO 14001:2004
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Geogrilele uniaxiale Tensar au fost acreditate de diverse organisme de certificare. Niciun alt material de ranforsare a pamantului nu are o astfel de
gamă largă de certificare.

Sisteme de sprijin TensarTech®
Inginerii proiectanti trebuie sa faca alegeri atunci când se
confruntă cu terenuri dificile și variabile si când este necesar sa
maximizeze zona potrivită pentru dezvoltare. Acolo unde trebuie
construite structuri de sprijin, opțiunile disponibile sunt variate
si cuprind beton armat, beton, gabioane, ziduri cu fatade din
grinzi, palplanșe și zidărie structurală.
In orice caz, un număr tot mai mare de ingineri și arhitecți se
indreapta mai întâi catre Tensar pentru o soluție adaptată
dintr-o singură sursă - Structuri de Sprijin TensarTech®.
Sistemele noastre de sprijin TensarTech pentru ziduri si taluzuri
vă oferă o gamă largă de structuri de pământ armat, cu
posibilitatea de alegere a fațadelor potrivite proiectului dvs.,
bugetului, cerintelor de mediu și estetice. Ele sunt concepute ca
"sisteme reale" folosind componente integrate cu grijă pentru
o integritate structurală superioară.

DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC
˴˴ C
 u sistemele de ziduri TensarTech faceti economii de până
la 50%, in comparatie cu structurile traditionale din beton
armat
˴˴ C
 u sistemele de taluzuri TensarTech faceti economii de până
la 75%, in comparatie cu structurile traditionale din beton
armat
˴˴ F
 olosind Sistemele TensarTech, durata de executie poate fi
redusa la jumatate
˴˴ U
 tilizarea materialelor locale poate reduce cheltuielile de cost
cu materialul de umplutura importat, precum si cheltuielile
cu agregatele si taxele pentru depozitele de deseuri
˴˴ A
 desea nu necesita abilități de specialitate pentru executie

FLEXIBILITATE SI ATRACTIVITATE
˴˴ U
 nghiurile la faţadă pot varia intre 20° si 90°
˴˴ N
 umeroase finisaje arhitecturale sunt disponibile pentru
a se conforma cu cerințele specifice ale proiectului
˴˴ C
 urbe longitudinale și terase atractive sunt ușor realizabile
fără componente speciale

FIABILITATE
˴˴ S
 istemele TensarTech sunt certificate la nivel international
pentru performantele evaluate
˴˴ M
 ii de structuri finalizate cu succes in intreaga lume
˴˴ S
 istemele TensarTech au o caracteristica unica de inalta
rezistenta la conexiunea cu armarea de geogrile
˴˴ S
 istemele TensarTech necesita putina intretinere sau
deloc si pot fi proiectate pentru o durata de viata de
120 de ani
˴˴ S
 istemele pot fi proiectate pentru a se adapta la sarcini
dinamice si conditii seismice extreme

MEDIU INCONJURATOR SANATOS
˴˴ O
 fera reduceri semnificative ale emisiilor de carbon pe
durata executiei in comparatie cu structurile traditionale
din beton
˴˴ P
 otențial in utilizarea de materiale de umplere locale sau
recuperate
˴˴ M
 aterialul local utilizat ca umplutura consolidata 		
poate evita importul de umplutura si bascularea in afara
amplasamentului, reducand in acelasi timp poluarea
inerenta asociata cu transportul
˴˴ T
 aluzurile inierbate sporesc aspectul estetic si se 		
armonizeaza cu mediul inconjurator natural
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Sistem zid TensarTech® TW1 utilizat
cu efect spectaculos la acest pod.

Sisteme TensarTech® – Alegerea
potrivita pentru proiectul
dumneavoastră
Există mai mulți parametri variabili care trebuie luati în
considerare înainte de a lua decizia cu privire la Sistemul
TensarTech care satisface nevoile dumneavoastra. Alegerea
potrivită pentru proiectul dvs. poate depinde de:
• 	 Aspecte de ordin estetic
• 	 Durabilitate (durata de viata)
• 	 Spațiu disponibil pentru constructie (unghi fatada)
• 	 Considerente geotehnice (tip de teren)
• 	 Limitare la un anumit buget
Oricare ar fi caracteristicile proiectului dumneavoastră,
contactați-ne cât mai curând posibil deoarece noi va putem
oferi o structura de sprijin TensarTech care se va adapta
cerințelor dumneavoastră.

Ghid pentru a alegerea unui sistem de sprijin al pământului TensarTech®
pentru Proiectul dvs.
La Tensar®, noi credem că
înțelegerea cerințelor
dumneavoastră în etapa de
planificare ne va ajuta pentru
a oferi cea mai bună opțiune
pentru orice proiect. Aici gasiti
un ghid rapid care să vă arate cât
de adaptabile pot fi sistemele
TensarTech.

Sisteme de taluzuri TensarTech - fatade inierbate
TENSARTECH REPARAREA
ALUNECARILOR

TENSARTECH VERDE
NATURAL

TENSARTECH PANTA
VERDE

20° ÷ 70°

20° ÷ 45°

60° ÷ 70°

˴˴ Reutilizeaza in mod regulat 		
terenurile necorespunzatoare
˴˴ De obicei nu necesita sustinere
pentru fatada
˴˴ Sunt economice si ecologice

˴˴ Nu necesita sustinerea fatadei
˴˴ Fatada poate fi detaliata
pentru vegetatie
˴˴ Nu exista limita cu privire la greutatea
˴˴ Nu sunt necesare sprijiniri
echipamentelor de constructii care
lucreaza in apropierea fatadei
exterioare
˴˴ Utilizeaza tehnici conventionale
˴˴ Durabilitate excelenta, cu
referitor la terasamente
120 de ani durata de viata
proiectata posibila

Sisteme de ziduri TensarTech Wall - fatade fara vegetatie
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PANOU TENSARTECH

TensarTech TW

INALTIME COMPLETA

INCREMENTAL

TensarTech MARIN

82° ÷ 90°

90°

90°

90°

˴˴ O gamă largă de texturi,
culori și unghiuri la fațadă
˴˴ Se adapteaza cu usurinta la
fatada de zidarie
˴˴ Se potrivesc la curbele cu
raze mici
˴˴	Blocheti asezati uscat, nu
necesita ridicare mecanica

˴˴ Fara rosturi orizontale de
constructie
˴˴ Structuri de panouri care
permit instalarea rapida
a fatadei, fara utilizarea
macaralei
˴˴ Control strict asupra
aliniamentului vertical
˴˴ Finisaje exterioare usor
de ralizat

˴˴ Panourile pot fi produse in
fabrica sau turnate in santier
˴˴ Nu necesita sprijiniri
˴˴ Executie rapida a fatadei
˴˴ Finisajul exterior al panourilor
este usor de ralizat

˴˴ Unitatile de fatada din
beton pot fi produse in
fabrica sau turnate in santier
˴˴ Proiectat pentru a rezista la
atacul valurilor
˴˴ Mareele pot fi luate in calcul

Sisteme TensarTech® – Cu incredere,
de la concept la executie
Sisteme TensarTech - structuri combinate
STRUCTURI TERASATE

ZID SI TALUZ

˴˴ Terase care permit plantarea 		 ˴˴ Combină frumusetea cu
durabilitatea
atractiva
˴˴ Beton pozitionat adiacent
˴˴	Aspect estetic si durabil
traficului, pentru 		
˴˴	Simplu de executat
durabilitate
˴˴ Durabilitate excelenta, cu 		
˴
˴
	
Taluzul cu vegetatie este
120 de ani durata de viata 		
pozitionat deasupra, pentru
proiectata posibila
aspect estetic

TENSARTECH FATADA DE
PIATRA

TensarTech TR2

Echipa Tensar este bucuroasa să ofere îndrumare și sfaturi imparțiale cu
privire la toate proiectele care necesită structuri de sprijin. Dacă proiectul
se află în primele stadii de planificare sau sunt necesare soluții, ca parte
a procesului de construcție în curs de desfășurare, Tensar vă poate ajuta
să realizati proiectul la întregul potențial.
Consultarea timpurie cu ingineri constructori cu experiență va furniza
informații valoroase cu privire la bugetul de cost și fezabilitate și
va conduce la economii mari în timp și bani. Noi vă putem oferi, de
asemenea, alternative la proiectele existente pentru a vă ajuta să
profitați la maximum de proiectele dvs.
O versiune simplificata a variantei noastre software de proiectare este
acum disponibila, impreuna cu instruirea utilizatorilor, cu ingineri
profesionisti, la unul din atelierele noastre de proiectare.
Cu cât mai devreme veti include Tensar, cu atât mai mult vom fi în
măsură să vă ajutam la finalizarea cu succes a proiectului dvs.

TENSARTECH ZIDURI CU
FATADE DIN GRINZI

TENSARTECH PANOURI
STRIATE DIN BETON

68˚

80° ÷ 90°
˴˴	Acoperire galfan sau plasa de
otel galvanizat si finisaj piatra
˴˴ Fatada flexibila si permeabila
˴˴ Minimizeaza utilizarea
umpluturii scumpe de gabioane
˴˴ Se poate utiliza materialul local
sau recuperat pentru umplutura
din spatele fatadei

70° ÷ 90°
˴˴ Costuri reduse si 		
functionale pentru lucrari
temporare
˴˴ Sprijiniri exterioare minime
˴˴ Pot fi utilizate pentru
impingerea permanenta
a releiefului in spatele
structurilor existente

76°
˴˴	Ofera un aspect placut, similar
cu sistemele traditionale din
grinzi
˴˴	Fatada din grinzi, durabila,
nonbiodegradabila
˴˴	Conexiune precisa intre fatada
si geogrila

68°
˴˴ Fatada atractiva din beton 		
canelat
˴˴ Blocheti usori de fatada
˴˴ Sunt luate in considerare la 		
fatade dure de taluzuri, acolo 		
unde vegetatia nu este viabila
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Sisteme TensarTech® TW pentru construire
de ziduri si culee de pod
Cu economii de până la 50% din costul structurilor de beton
armat convenționale, sistemele TensarTech® Zid oferă soluții
dovedite la nivel mondial pentru construirea de structuri de
sprijin și culee de pod.
Fiecare sistem se bazează pe armarea unei masiv de pamant
cu geogrile uniaxiale Tensar® care permit construirea rapida
si economica, evitând nevoia de competențe de specialitate și
avand adesea posibilitatea utilizarii materialelor de umplere
locale.
Numarul mare de optiuni pentru fatada permite
proiectantului crearea unor structuri care se adapteaza
cerintelor estetice si economice ale proiectului, oricare ar
fi locatia si aplicatia.

O fatada atasata, ca aceasta din zidarie, poate fi obtinuta cu usurinta
utilizand Sistemul TensarTech TW cu ancore din otel inoxidabil.

Cum va poate ajuta Tensar® sa va mentineti proiectul
dumneavoastră în buget
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Costurile sunt menținute la un nivel minim cu
sistemul unic Tensar de blocuri modulare care poate
fi simplu construit, fără macarale sau sprijiniri.

Unitatile de fatada si geogrilele sunt simplu de
instalat, precum si conexiunea Sistemelor
TensarTech la fatada care este usoara si sigura.

Beneficiati de metode sigure si cunostinte care va
ajuta sa economisiti cu pana la 50 % mai mult fata
de structurile traditionale din beton armat.

Geogrilele Tensar ® au fost evaluate și certificate independent
pentru utilizare la structuri cu durata de viata proiectata de până
la 120 de ani.

O trasatura comuna tuturor sistemelor TensarTech® o reprezinta
eficienta ridicata a conexiunii dintre geogrila si fatada aleasa.

Puteti beneficia de o gamă largă de finisaje care incorporeaza detalii
complexe pentru un efect maxim.

Avantaje ale utilizari blocurilor
modulare din beton

Mai multe optiuni, efect
garantat

Conexiunea eficientă dintre unitatile de fatada și geogrila
Tensar este o caracteristică marcantă a sistemului, creând
structuri incredibil de puternice și durabile care nu necesită
întreținere.

Datorită experientei in proiectare și in practică, acumulata
pe parcursul a mai mult de 30 de ani, tipurile de fatade
disponibile fac ca selecția sa fie o parte importantă
a procesului de creație.

Fabrica a dezvoltat in mod special blocuri prefabricate din
beton pentru a realiza o fațadă atractivă, ușor de construit.
Ele sunt fabricate din beton de înaltă calitate într-o gamă
larga de culori, stiluri si finisaje, unele versiuni permiţând,
de asemenea, o zidărie sau o fațadă din cărămidă simplu de
conectat pentru un efect arhitectural.

De la autostrăzi la trotuare precum și în cele mai solicitante
medii, cum ar fi docuri, rampe și căi navigabile, sistemele
TensarTech® răspund provocărilor.

Sisteme pentru Situații
solicitante

geogrile Tensar

Sectiune tipica la o culee de pod cu incarcarea, in reazeme, utilizand
geogrile Tensar si fatada din blocuri modulare.

Sistemele TensarTech au fost certificate în mod independent pentru
a fi utilizate ca si culee portante în aplicațiile de autostrăzi de către
Consiliul Britanic al Agrementarii.
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Structurile de sprijin
TensarTech® – Alegerea
corecta pentru proiectele
dumneavoastra de
constructii
Indiferent de natura proiectului, versatilitatea
si flexibilitatea sistemelor TensarTech va
garanteaza o structura de pământ armat care
se potriveste cerințelor proiectului
dumneavoastră și gusturilor individuale.
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Panouri TensarTech®

Sistem TensarTech® Marin

Structurile din panouri cu inaltime completă sau din panouri
incrementale oferă o soluție atractivă. O dată puse pe poziție,
geogrilele Tensar® sunt fixate in spatele fațadei printr-o legătură
mecanică foarte eficientă. Integritatea conexiunii de înaltă
rezistență ajută in mare masura la asigurarea stabilitatii și alinierii.
Prin alegerea panourilor de înălțime completă, proiectantul este
capabil sa ofere claritate rosturilor orizontale, menținând în același
timp un control strâns asupra alinierii verticale. Proiectantul poate
crea o varietate de finisaje si poate utiliza diverse tratamente
pentru finisaje cu modele in relief.

Elementele solide din beton pentru fatada se adapteaza
foarte bine condițiilor marine agresive. Geometria
unităților de fațadă nu necesită sustinere pe durata
construcției. La fel ca în cazul panourilor de fatada,
lungimile de contact ale geogrilei pot fi legate sau
distribuite în partea din spate a unităților, pentru
a garanta că structura rămâne sigură în cele mai
solicitante condiții.

O gama variata de finisaje poate fi aplicata pe panouri prefabricate sau turnate
in santier.

Un sistem TensarTech Marin este bine adaptat conditiilor costiere
sau de maree agresive cum ar fi in cazul amplasamentelor portuare
sau riverane.

Sistemele TensarTech®
pot oferi si aspectul unei
structuri gravitationale
din gabioane la o fractiune
din cost prin utilizarea
pamantului armat.

TensarTech® cu fatada de piatra
În cazul în care clientul dorește o fatada cu aspect de piatră si sarma
de otel a unui gabion tradițional, de ce sa nu ia în considerare un
sistem TensarTech cu fatada de piatra? Mai degrabă decât structura
tradițională din gabioane, această abordare de pamant armat poate
oferi economii de costuri și de timp folosind doar o singură grosime
de gabion la fatada, costuri mai mici de umplere (adesea materiale
locale) în blocul de pamant armat din spate. Utilizarea conectorilor
Tensar de înaltă rezistență între unitatea de fatada si geogrila, nu
numai că se bazeaza pe frecare dar ajută la mentinerea unei
structuri stabile.

TensarTech® TR2
Acolo unde o structura de
sprijin existenta este aproape
sa cedeze sau nu este capabila
sa faca fata incarcarilor
suplimentare, construirea unui
sistem TensarTech TR2 in
spatele zidului existent poate
reduce impingerea laterala,
oferind o solutie rentabila la
o problema delicata.

zid vechi sau existent
umplutura compresibila

fatada tip TR2

O sectiune transversala
in sistemul tipic
TensarTech TR2
demonstreaza
reducerea impingerii
laterale.

TensarTech® TR2
pentru structuri
provizorii
Pentru structuri cu durata
de viața proiectata mica, de
exemplu la lucrări temporare
sau atunci când aspectul estetic
nu reprezinta o preocupare
imediată, un sistem TensarTech
TR2 este opțiunea de luat în
considerare. Este mai economic
dar si mai ușor și rapid de ridicat.

Sistemele TensarTech sunt adesea utilizate pentru a executa culee de pod provizorii cu costuri reduse.
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Construiti cu incredere cu sistemul TensarTech®
pentru pante verzi
Sistemul TensarTech® pentru pante verzi permite
construirea unor taluzuri mai abrupte cu beneficii
suplimentare de viteza, versatilitate si economii
posibile (de pana la 75%) față de metodele alternative.
Odata cu creșterea costurilor terenului și cu
constrangerile de mediu, Tensar poate oferi o varietate
de soluții pentru pante inierbate de până la 70°,
oferindu-vă flexibilitate la proiectare și finisaje pentru
planurile pe care vi le-ati propus.
Varietatea sistemelor pe care le oferim poate fi
cruciala în obținerea aprobării timpurii la începerea
unui proiect și poate permite o mare flexibilitate
estetica în alegerea materialelor fata de cele oferite in
proiectele cu structuri de sprijin tradiționale.
secondary
reinforcement

t of
and
sion
tion

Structura de pamant este efectiv cuprinsa la fațada de unități
rezistente din oțel care sunt îmbinate extrem de eficient cu
ajutorul conectorului bodkin Tensar la masa de pamant armat cu
geogrila. Pe durata instalării, acestea sunt căptușite cu saltele
antierozionale, selectate pentru proprietățile și eficacitatea
acestora în stabilirea tipului de acoperire vegetala.
Sistemul TensarTech Pante Verzi ofera multe avantaje in
comparatie cu structurile traditionale din beton si reprezinta
o solutie mult mai atractiva decat zidurile cu fatade din
gabioane sau grinzi, fiind in acelasi timp o solutie rentabila
pentru proiectele dumneavoastra de sprijin al pamantului.
bodkin

Tensar uniaxial
geogrile uniaxiale
geogrids
Tensar

˴˴ Executie rapida
si economica
primary

˴˴ Maximizarea reinforcement
zonei de platou pe un teren inclinat
˴˴ Proiectare utilizand geogrile certificate BBA
˴˴ Suporta bine tasarile diferentiate
˴˴ Optimizarea utilizarii spatiului disponibil
˴˴ Permit utilizarea materialelor locale (inclusiv
cele coezive sau contminate) sau a materialelor
de umplere reciclate

angled
steel
unitati
de
facing
fatada
dinunits
otel

stabilizarea
establishment
vegetatiei
of vegetation
positive
conexiune
connection
rigida la fatada
to face

˴˴ Rezistenta ridicata la incarcarea data de cutremur
˴˴ Presiunea portanta redusa permite evitarea
tratamentului scump al fundatiilor

10
en geogrids
reinforce the soil mass providing long-term stability.

typicaltipică
section
TensarTech
GreenSlope
System
OA
secțiune
printhrough
Sistemul the
Sistemul
TensarTech
Panta Verde,
cu o fațadă în
shown
witha aajuta
stepped
face
to aid irrigation of the vegetation.
trepte
pentru
irigarea
vegetației.

Prin adoptarea unei fatade inierbate la
o structură de sprijin, puteti obtine
economii semnificative cu până la 75%
mai mult in comparatie cu alte structuri
tradiționale de construcție.

Sistemul TensarTech® Panta
Verde poate furniza solutii
practice la cereri de proiect
provocatoare.

Soluții pe termen
lung și consiliere
pentru proiecte
dificile
Executie cu materiale si utilaje standard, la costuri și durate minime.

Cu Sistemul TensarTech Panta Verde,
proiectantii pot oferi soluții alternative la
metodele de construcție convenționale,
cum ar fi fațadele din beton sau gabioane.
Rentabilitatea și versatilitatea
TensarTech Panta Verde la care se adauga
consultanță de specialitate și un serviciu
de proiectare, va garanteaza că proiectul
dumneavoastra poate fi finalizat fără
niciun compromis privind aspectul si
stabilitatea.

Odata ce executia s-a incheiat cu succes, TensarTech Panta Verde este pregatita pentru etapa de
inierbare.

Prin selectarea vegetației potrivite pentru condițiile locale, TensarTech Panta Verde începe în
curând să-si stabilizeze aspectul verde.

Structuri tipice, cum ar fi acestea, sunt
considerate a avea o durata de viață
proiectata de 60 de ani. Totusi,
proiectantii pot fi siguri că există geogrile
Tensar care asigură stabilitatea de bază,
care au fost evaluate în mod independent
și certificate pentru utilizarea în structuri
cu o durata de viata de pana la 120 de ani,
în cele mai solicitante situații.
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Sistemul TensarTech Panta Verde aplicat proiectului dumneavoastra se integreaza rapid in imprejurimi.

Sistemul de sprijin al
pamantului TensarTech® Verde
natural vă face munca usoara

primary
armare primară
reinforcement

secondary
armare
secundară
reinforcement
stabilirea
establishment
vegetatieiof
si
vegetation
and
protectie
long-term
erosion
erozionala
pe
protection
termen
lung

Sistemul TensarTech® Verde natural si-a dovedit
performanta si avantajele in executia taluzurilor
de până la 45°.
Stabilitatea pe termen lung se obtine simplu, prin
saltea compozita
composite
erosion
utilizarea unor straturi orizontale de geogrile
pentru control
erozional
control
mat
amplasate în masa de pământ.
Amplasarea saltelelor pe suprafețe va garanta că
sistemele de vegetație și rădăcini sunt date de
cantitatea optimă de suport și de retenție de umiditate
necesare pentru o buna creștere si stabilizare pe pe
suprafața taluzului.
Tensar dorește să ofere consultanță in etapele de
proiectare și execuție, oferindu-vă posibilitatea de
a optimiza durata de viață de proiectată și eficiența
costurilor.
Alte avantaje ale sistemului pot include un timp de
execuţie mai scurt, un aspect atractiv și toate beneficiile
de mediu și de durabilitate prin utilizarea materialelor
locale sau a celor de umplere recuperate, după caz.

Prezenta
antierozionale
in sistemulthe
radacina
ajuta providing
la protectia taluzului
Tensar’ssaltelei
proven
geogrids reinforce
soil mass
long-term stability.
impotriva eroziunii.

A TYPICAL SECTION THROUGH A TENSARTECH SLIPREPAIR
Unreinforced slipped / failed slope
original profile
slip profile

slip circle
failure

˴˴ Executie cu tehnici conventionale pentru 		
terasamente
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˴˴ Nicio forma de fatada nu conduce la o executie mai
rapida
˴˴ Utilajele grele pot lucra pana la fatada
˴˴ Alinierea fatadei se face cu usurinta si precizie

Sistemul permite durate mai scurte de executie si intreruperi reduse de trafic.

establishment
of vegetation

O SECTIUNE TIPICA PRINTR-O ZONA CU
Evitarea alunecarilor când se
positive ALUNECARI REPARATA CU TENSARTECH®
A typical section throu
Tensar’s
proven de
geogrids
reinforce the soil mass connection
providing long-term stability.
executa
lucrari
reparatii
Etapa
Taluz nearmat, cu alunecari/prabusit
to face
shown with a stepped

Tehnicile tradiționale de reparare a alunecarilor sunt atât consumaprofil initial
toare de timp cât și dăunătoare mediului, implicând excavarea și
cedare
rofil rezultat in
circulara
transportul în afara amplasamentului a materialelor de umplere din
urma alunecarii
datorata
alunecare. Adesea, inlocuirea acestor materiale de umplere granulare
alunecarii
importate duce la emisii ridicate de carbon și poate intampina
taxe pentru agregate si depozite de deșeuri, dovedindu-se mai
costisitoare
din cauza
duratelor
extinse de construire. Sistemul
A typical section through
the TensarTech GreenSlope System
e the soil mass
providing
long-term
stability.
Etapa de construire
Taluz nearmat,
cu alunecari/prabusit
TensarTech® pentru repararea alunecarilor implică excavarea solului
shown with a stepped face to aid irrigation of the vegetation.
în zona cu alunecari,profil
înlocuindu-l
și consolidându-l cu geogrile. Acest
initial
lucru reduce semnificativ nevoia de materiale de umplere cedare
importate
material
rofil rezultat in
cazut, excavat
suplimentare. Sistemul
ofera
o
alternativă
rentabilă
și
economie
circularade
profil
urma alunecarii
si depozitat
datorata
timp, cu reduceri in perturbarea traficului și a mișcărilor din
afara
excavat
alunecarii
in trepte
amplasamentului.

busit

˴˴ Reducerea bascularii in afara santierului
Etapa deimportate
construire
˴˴ Reducerea umpluturii
˴˴ Costuri mai mici cu transportul si mai putina poluare
material traficului si a inchiderii benzilor de 		
cedare ˴˴ Minimizarea inchiderii
cazut, excavat
circulara circulatie
profil
si depozitat
datorata
˴˴ Metode mai economice decât cele traditionale cu pâna excavat
la 75%
alunecarii
in trepte

˴˴ Obiective de constructie durabile

materi
cazut,
si depo

Zona

profil

mater
a ceda
reamp
si com

Zona cu alunecari, reparata complet cu TensarTech
profil nou, reparat
materialul care
a cedat este
reamplasat
si compactat

geogrile
uniaxiale
Tensar
drenaj

˴˴ Reducerea emisiilor de carbon

Fatade alternative
TensarTech® Fatade din grinzi
Sistemul TensarTech® cu fatade din grinzi este proiectat
pentru construirea de ziduri din pamânt armat cu un unghi la
fatada de 84°. Paramentul este fabricat din polimer reciclat
100% din deșeuri din Marea Britanie, care este 100% reciclabil.
Geogrilele uniaxiale Tensar sunt conectate la fatada din grinzi
cu ajutorul conectorilor polimerici unici Tensar bodkin, de înaltă
eficiență, pentru a garanta o conexiune pozitivă durabila intre
fatada si armarea cu geogrile.

TensarTech® Panouri
striate din beton
Sistemul TensarTech® cu panouri striate din beton este
proiectat pentru construirea de ziduri din pământ armat,
cu un unghi de 68° la fațadă, cu o fațadă atractiva din
beton cu nervuri, disponibila într-o varietate de culori.
Inaltimi variate de ziduri pot fi realizate cu ușurință, de la
aplicații de amenajari cu înălțime redusa la ziduri de
sprijin utilizate în structurile industriale, comerciale și de
autostrăzi.
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Fatada din grinzi ofera un aspect placut si o fatada durabila care se
integreaza in mediul natural.

Conexiune foarte buna, de înaltă eficiență, între fatadele cu panouri striate
din beton si geogrila Tensar.

Sisteme TensarTech® – Structuri combinate
Structurile de sprijin TensarTech® ziduri si taluzuri pot oferi
soluții rentabile și atractive la probleme, in felul lor propriu.
Totusi, prin combinarea zidurilor cu taluzuri sau prin terasare,
creste potențialul estetic pentru proiectul finit.

pot exista poluanți și pulverizari cu sare iar întreținerea
trebuie să fie redusa; în timp ce, doi sau trei metri deasupra
acesteia, vegetatia taluzului permite structurii globale să se
imbine armonios într-un cadru suburban sau rural.

Terasarea ofera spatiu pentru plantaţii mai mari, cum ar fi
arbori și arbuști.

Daca adaugati si capacitatea sistemelor TensarTech de a
forma curbe orizontale cuprinzatoare, cresc optiunile pentru
structuri "iesitie din comun".

Deosebirea dintre fatada solida, durabila a sistemelor de
ziduri TensarTech si fațada "verde", inierbata, a sistemelor de
taluzuri TensarTech permite avantajul să se tina seama de
ambele. Fațada elastică a unei structuri cu partea din fata din
beton se poate utiliza adiacent drumului carosabil acolo unde
geogrile uniaxiale Tensar
bodkin

Poziționarea zidului adiacent traficului pentru durabilitate combinata cu
taluzul inierbat, pentru un efect estetic.

geogrile
Tensar
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Terasarea structurii pentru a permite plantarea de arbori și arbuști mari.

Puteti face diverse combinatii, cu incredere ca structura se
bazeaza pe performanta dovedita a sistemelor de structuri de
sprijin TensarTech.

Servicii suport Tensar
Va oferim experienta si fiabilitate pentru
sustinerea unui produs neintrecut
LIDERI IN SISTEMELE INGINERESTI DE VALOARE
Oferim serviciile unei echipe de profesionisti care pot ajuta
la dezvoltarea de concepte pentru sprijinirea utilizarii
produselor si sistemelor Tensar in proiectul dvs. (noi le
numim sugestii de aplicații) sau ne angajăm la realizarea
intregului dvs. proiect de constructii. Deasemenea, oferim
consiliere și instruire inițială la fața locului pentru a vă ajuta
să instalați în mod eficient produsele și sistemele noastre
în proiectul dumneavoastră.
Gama noastra de produse inovatoare este combinată cu
intreaga noastră experiența a mii de proiecte, într-o gamă
variata de condiții climatice și tipuri de sol. Astfel, noi vă
oferim un punct de vedere unic in constructii civile de
specialitate, cu privire la modul de utilizare a produselor și
a sistemelor noastre precum și soluțiile cele mai valoroase,
dovedite, pentru aplicația dumneavoastră.
Ne angajam sa oferim asistență tehnică în domeniu la cel
mai inalt nivel, pentru a susține utilizarea produselor și
a sistemelor noastre, cum ar fi seminariile de instruire
tehnică și suport la fata locului pentru a vă oferi soluții
rentabile și durabile. Echipele noastre dedicate și instruite
de ingineri constructori sau cele ale distribuitorilor locali
Tensar lucreaza in parteneriat cu dumneavoastra pentru
a va asigura succesul proiectului.

PROGRAMUL DE CALCUL DE PROIECTARE
TENSARSOIL™
Prin utilizarea programelor de proiectare oferite de Tensar,
inginerul proiectant poate economisi timp prețios prin
generarea de modele proprii. Pentru a asista inginerul de
proiectare in acest proces, echipa de proiectare si suport
tehnic de la Tensar este disponibila pentru a oferi
consultanță și un serviciu de verificare a proiectului.

TENSAR ISI POATE ADAPTA SERVICIILE
PENTRU A VENI IN SPRIJINUL CERINTELOR
DUMNEAVOASTRA DE PROIECTARE

SUPORT TEHNIC
Putem deasemenea sa va sprijinim in proiectele dumneavoastra
cu ghiduri de executie şi instalare, cu documentatie de certificare
independenta şi cu specificaţii care sa va ajute la elaborarea
documentelor contractuale şi procedurilor de instalare. Acestea
sunt susţinute de o gama larga de studii de caz, specificatii de
produs şi documente tehnice detaliate.

INSTRUIRE
˴˴ Seminarii tehnice complete
˴˴ Instruire individuală sau seminarii adaptate cerințelor dvs.

Servicii de proiectare si furnizare
PROIECTARE
˴˴ Sfaturi privind aplicarea pentru a sustine conceptul
dumneavoastra de proiect
˴˴ Consultanta in proiectare pentru a va sprijini la introducerea
in cadrul proiectului a produselor şi sistemelor Tensar
˴˴ Sugestii de aplicare şi posibilitatea de a mentine conceptul
nostru in cazul in care doriti sa modificati proiectul initial
˴˴ Costuri detaliate pentru a va permite sa fiti competitivi in
ofertarea sistemelor şi proiectelor dumneavoastra
˴˴ Analiza proiectului dumneavoastra ce include produsele şi
Sistemele noastre
˴˴ Proiecte şi planse de executie detaliate pentru utilizarea
produselor şi sistemelor Tensar in proiectele dumneavoastra

ASISTENTA TEHNICA
˴˴ Sfaturi initiale asupra modului de aplicare a produselor
Tensar in cadrul proiectelor dumneavoastra
˴˴ Instruirea initiala de instalare pentru demonstrarea modului
de aplicare a produselor noastre
˴˴ Sfaturi de aplicare ce raspund la probleme practice pe
masura avansarii lucrarilor

FURNIZARE DE PRODUSE şi
sisteme
FURNIZARE şi CONSULTANTA LA APLICARE

Schite de principiu, calculatie si consultanta in sprijinul
deciziei dvs. de utilizare a produselor si sistemelor
Tensar in aplicatiile dvs.

FURNIZARE şi PROIECTARE

Proiectare detaliata şi planşe de execuţie pentru utilizarea
produselor si sistemelor Tensar in proiectul dvs.

Gama noastra de servicii include consultanta specifica
privind conceptele, proiectarea, constructia şi instalarea,
precum şi instruire generala privind aplicatiile Tensar şi
utilizarea programelor Tensar.
Prin angajarea echipei noastre din stadiile initiale ale
proiectului, va putem ajuta sa castigati timp şi bani in
fazele initiale ale proiectarii prin dezvoltarea conceptelor şi
analizarea fezabilitatii tehnice de utilizare a produselor sau
sistemelor Tensar şi prin furnizarea informaţiilor cu privire
la bugetul lucrării.
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Contactaţi Tensar Internaţional sau distribuitorul dvs. local
pentru a obţine mai multe informaţii despre produsele Tensar şi
aplicaţiile lor.
De asemenea, sunt disponibile la cerere, documentaţii tehnice,
detalii de instalare precum şi alte informaţii.
Gama completă de broşuri Tensar cuprinde:

Distribuitorul dumneavoastra 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

˴˴Geosinteticele Tensar în construcţii
Ghid al produselor şi aplicaţiile lor
˴˴Stabilizarea terenului
Armarea straturilor necoezive pentru drumuri şi a zonelor de
trafic cu Tensar
˴˴Sistem Tensar de optimizare a Pavajelor
Imbunatatirea performantei structurale a pavajelor cu Tensar
MSL
˴˴Îmbrăcăminţi asfaltice
Armarea straturilor de asfalt pentru drumuri şi zone circulate
˴˴Soluţii Structurale Tensar
Culee de pod, ziduri de sprijin, taluzuri abrupte
˴˴Cai ferate
Balast şi straturi de de bază armate sub ramblee de cale ferată
˴˴TensarTech® Plateau™
Sistem platforma transfer incarcari peste fundatii pe piloti
˴˴Armare fundatii
Utilizare geotextile Basetex de inalta rezistenta
˴˴Sistem TensarTech® Stratum®
Sistem de saltele celulare pentru fundatii cu tasare controlata

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
www.tensar.ro

˴˴Control erozional Tensar
Ghid pentru produse si sisteme
Copyright © Tensar International Limited 2020

˴˴TensarTech® drumuri și sisteme structurale pentru industria
energiei eoliene
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