V případě zájmu o další literaturu týkající se výrobků Tensar a jejich
využití, kontaktujte prosím GEOMAT s.r.o. nebo Tensar International.
Na vyžádání jsou rovněž k dispozici technické specifikace výrobků,
instalační příručky aj.
Úplná řada literatury Tensar se skládá z těchto publikací:
• Geosyntetika Tensar ve stavebnictví – průvodce výrobky a jejich
použitím
• Eroze – protierozní ochrana svahů a skalních stěn
• Strmé svahy – výstavba násypů se strmými svahy
• Asfaltové vozovky – vyztužené asfaltové vrstvy vozovek a dopravních
ploch
• Zlepšování podloží – vyztužování nezpevněných vrstev vozovek
a dopravních ploch
• Opěrné stěny – výstavba opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy
• Základy na pilotách – výstavba na málo únosném podloží s omezením
sedání
• Vyztužování základny násypů – výstavba násypů na málo únosných
zeminách
• Železnice – vyztužování pražcového podloží kolejových tratí
• Vlastnosti a chování jednoosých geomříží Tensar – projekční
průvodce
• Vlastnosti a chování dvouosých geomříží Tensar – průvodce pro
výstavbu

Výroba rozšířených hlav pilot před výstavbou roznášecí platformy

Výstavba
Po zhotovení betonových pilot a úpravě hlav
pilot se jednoduchým způsobem ukládají
dvě a nebo tři vrstvy dvouosých geomříží
Tensar do vrstvy zrnitého materiálu a vytvoří
tak vyztuženou roznášecí platformu Tensar.
Hutnění podkladu pod první geomříží a vrstvy

Oblast Toll Plaza, která je součástí této
dálniční stavby, se nachází na stlačitelném
podloží. Zatížení násypem a vozovkou se
přeneslo do betonových pilot v podloží přes
roznášecí vrstvu vyztuženou dvouosými
geomřížemi Tensar. Výsledky monitoringu,
které dokumentují chování této roznášecí
platformy jsou uvedeny na obrázku. Sednutí
nad pilotami i mezi nimi je téměř stejné.
Svislé napětí na podloží mezi pilotami je

téměř nulové. Tyto výsledky velmi dobře
dokazují úspěšnou praktickou realizaci
návrhových předpokladů. Vyztužená
roznášecí platforma působí jako tuhá vrstva,
která přenáší zatížení od vozovky a násypu
přímo na betonové piloty. Využívá přitom
svoji mimořádnou roznášecí schopnost,
kterou dosahuje díky spolupůsobení zrnitého
materiálu a dvouosých geomříží Tensar.

Úroveň
násypu (m)

Dokončovací zemní práce

Výstavba
vozovky

Nad pilotami (rozptyl)
Mezi pilotami (rozptyl)
Průběh výstavby

Výstavba na málo únosném
podloží s omezením sedání

Výhradním distributorem pro ČR je

GEOMAT s.r.o.
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Tensar International
New Wellington Street
Blackburn BB2 4PJ
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tel: +420 548 217 047
fax: +420 548 218 047
e-mail: info@geomat.cz
http://www.geomat.cz

tel: +44 1254 262431
fax: +44 1254 266868
e-mail: info@tensar.co.uk
www.tensar-international.co.uk

Geomříže Tensar se vyrábějí za přísně sledovaných podmínek. Na postupy
zabezpečení kvality v souvislosti s projektováním, aplikací a výrobním procesem
byl udělen certifikát Britského úřadu pro normalizaci, orgánu s registrací dle
BS EN ISO 9001.
Q05288

Netlon a Tensar jsou registrované obchodní značky společnosti Netlon Group registrované v Evropské unii
i dalších zemích.
© Copyright The Netlon Group
Tisk květen 2004, 2. české vydání
Informace poskytnuté ústně nebo v tomto dokumentu jako bezplatná doporučení pro aplikaci jsou ilustrativní
povahy a poskytují se zdarma. Nezakládají smluvní vztah ani záměr uzavřít smlouvu s uživatelem. Tyto
informace nebo materiály nezakládají nedbalostní trestní odpovědnost v souvislosti s realizací jakýchkoli
projektů. Odpovědnost za konečné stanovení vhodnosti jakékoli informace nebo materiálu pro zamýšlené
použití, způsob jejich použití a veškeré související riziko a odpovědnost nese výlučně uživatel.

Zatížení provozem

Sednutí (mm)

Navržená tloušťka zásypového materiálu je
nasypána, rozprostřena a zhutněna

Stavba Second Severn Crossing
ve Velké Británii

Napětí (kN/m2)

Ukládání geomříží

mezi dvěma spodními geomřížemi je jedinou
odchylkou od standardního instalačního
postupu. Jednotlivé pásy geomříže se spojují
přesahem nebo se proplétají provazem, čímž
je dosaženo požadované souvislé plochy.

Základy
na pilotách

Geomříže Tensar SS2
150 mm a 300 mm nad
hlavami pilot

Roznášecí platforma
z kameniva do 75 mm

Hrubozrnná
sypanina
600mm

Průměr pilot
cca 500 mm

Dny
Chování roznášecí platformy Tensar na dálniční
stavbě Second Severn Crossing

Osová vzdálenost pilot
v trojúhelníkové síti 2,2 až 2,7 m
Detaily uspořádání roznášecí platformy Second Severn
Crossing
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Příklady mechanizmu roznosu
zatížení a jeho použití

Mechanizmus roznosu zatížení

2

Vyztužená vrstva působí
jako soustava obrácených
základových patek
Násyp

Zrnitý zásypový
materiál

Výstavba na málo únosném
podloží bez sedání
Inženýři potřebují často postavit násyp,
u něhož nelze připustit žádné sedání. Jedná
se především o případy, kdy by jakákoliv
deformace násypu mohla ohrozit provoz
a spolehlivost sousedních konstrukcí. Tehdy
je nutné provést takový způsob založení,
který vytvoří tuhou oporu bez možnosti
sednutí a konsolidace zeminy v podloží.
Roznášecí platforma Tensar vyžaduje při
zakládání násypu na měkkém stlačitelném
podloží minimální čas na konsolidační
sedání. Účinně přenáší zatížení z násypu
do ražených nebo vrtaných pilot, které se
opírají o únosnou vrstvu zeminy v podloží.
Jejich použití ušetří náklady na budování
betonové desky nebo základového roštu.
Obvykle je nejekonomičtějším řešením
použití roznášecí platformy Tensar z kvalitní
zrnité horniny, vyztužené vícero vrstvami
dvouosých geomříží Tensar. V případě nižší
kvality zásypového materiálu doporučujeme
alternativní řešení s geotextilií Tensar
Basetex.

Výztuž přenáší
snížené svislé napětí,
které vzniká jako
důsledek klenbového
účinku ve vrstvě

Násyp

Výztuž

Roznášecí platformu Tensar je možné
úspěšně použít i pod betonové podlahy,
kde snižují dimenze nutné pro překlenutí
vzdálenosti mezi pilotami.
Jestliže je problémem sedání, které je nutné
řešit hloubkovým zakládáním pod násypem
nebo podlahou, pak použití roznášecí
platformy Tensar:
• odstraňuje čas potřebný pro konsolidační
sedání
• nahrazuje betonové rošty nebo desky
• představuje ověřené a spolehlivé řešení
• snižuje nebo odstraňuje ohybové namáhání
plošných základů
• umožňuje rychlou a lacinou výstavbu

Tahová membrána, která
přenáší zatížení do pilot

Nabízené služby jsou poskytovány
v rozsahu od bezplatných návrhů řešení až
po kompletní projekty a dodávky služeb
s kvalifikovaným zajištěním. Firma Tensar
International však nepřebírá žádnou
zodpovědnost za jakékoliv použití jejího
projekčního návrhu jinde než v konstrukci,

pro kterou zákazník výrobek Tensar
zakoupil.

Tensar International provádí bezplatně za použití
firemního softwaru předběžné návrhy, které obsahují
technologický postup výstavby

Roznášecí platforma Tensar
Nová dálnice

Roznášecí
platforma Tensar
LTP

Železniční trať

Tahová membrána
Geotextilii položenou přímo na hlavy
pilot je možné použít pro funkci tahové
membrány, která přenáší zatížení z násypu
do pilot. Přenos zatížení je zajištěn tahovým
namáháním geotextilie. Klenbový účinek
ve vrstvě nad geotextilií částečně snižuje
svislé napětí, které se přenáší do geotextilie.
Na kvalitu materiálu zásypu nejsou v tomto
případě kladeny zvláštní požadavky (viz
obr. 2).

Piloty
Založení násypu na málo únosném podloží s minimálním přípustným sedáním

Kvalitní zrnitý
materiál frakce
do 75 mm

Dvě vrstvy geomříže
Tensar

Pohled na pokusné pole před odstraněním podpůrné
konstrukce1

Pohled na prázdný prostor pod vyztuženou vrstvou

Zazubení částic horniny do otvorů geomříže
a tuhost zrnité vrstvy vyztužené dvěma
vrstvami dvouosé geomříže Tensar nad
prázdným prostorem ověřovali na University
of Wales v Cardiffu. Jestliže se vrstva nad
prázdným prostorem navrhne s tahovou
membránou, konstrukční vrstvy vozovky
ze sypkého materiálu se rychle poruší.
Avšak nový kompozit zemina/geomříž
s tloušťkou jen 600 mm vytváří dostatečně
tuhou vrstvu, která se neporuší ani nad
prázdným prostorem s rozpětím 3,0 m.
Geomříže zde vytváří podpůrný, membránový
i výztužný prvek. (Detailněji je tento pokus
popsán v brožuře „Vlastnosti a chování
dvouosých geomříží Tensar“).

200 mm
150 mm

Roznášecí
platforma
Tensar

100 mm
Pracovní plocha
ze zrnitého
materiálu

Betonová pilota

300 mm

Úroveň
terénu

Náplavový jíl
a rašelina
cca 400 mm

Příklad násypu na málo únosném podloží, kdy nelze
čekat na konsolidaci podloží a nebo se doba konsolidace
nedá přesně stanovit

Snížení rozpětí pro
dimenzování desky

Zkoušky nad prázdným prostorem

Dálnice těsně přiléhá k tuhé konstrukci železniční trati

Proměnné

Těleso násypu

Materiál vrstvy mezi teoretickými klenbami
je nutno trvale podepřít geomřížemi, zatímco
samotná klenba je trvale namáhaná tlakem
od zatížení násypem nebo betonovou
podlahou.

Tensar International – podpůrné služby
Zkušený tým inženýrů společnosti Tensar
International poskytuje zákazníkům,
projektantům a dodavatelům poradenství
při projekci i samotné aplikaci geomříží. Pro
přípravu předběžných návrhů a projektů
společnost využívá vlastní výkonný software.

Roznášecí platforma Tensar je navržena tak,
aby přenesla veškeré zatížení konstrukce
přes vyztuženou vrstvu přímo do hlav pilot.
Vyztužená vrstva působí nad hlavami pilot
jako soustava obrácených základových
patek, které vzájemným spolupůsobením
tvoří souvislou únosnou plochu. Geomříž
ve vrstvě podpírá a zpevňuje materiál nad
patkou, brání pohybu částic a tím dilataci
materiálu, čímž zvyšuje jeho smykovou
pevnost (viz obr. 1).

Zvyšováním násypu narůstají vodorovné
síly ve spodní časti násypu, které je třeba
přenést výztuží, aby nepůsobily na svislé
piloty. Tento problém je někdy možno řešit
pomocí šikmých pilot, i když u některých
typů se to ukazuje jako poněkud nepraktické.

Obr. 2: Mechanizmus tahové membrány

Instalace geomříže

Ukládání zásypu

Roznášecí platforma

Obr. 1: Mechanizmus roznosu zatížení

Řez násypem založeném na roznášecí platformě

Provádění hlav pilot

Dvouosé geomříže Tensar
* zvyšují úhel roznosu na 45°
* vyztužují nepodepřenou část
platformy

Vložením dvouosé geomříže Tensar do
vrstvy ze zrnitého materiálu se v porovnání
s nevyztuženým materiálem podstatně zvýší
úhel roznosu zatížení. Částice materiálu
zazubené do otvorů geomříže mobilizují
maximální smykovou pevnost zrnitého
materiálu a vyvolávají klenbový účinek.

Místo výběru dálničních poplatků vybudované na
roznášecí platformě Tensar – alternativní řešení
k přitížení, u něhož je doba a velikost konsolidace
obtížně předvídatelná

Vyztužená betonová
deska

600mm

Tři vrstvy geomříže
Tensar
VCCs

Podepření podlahy tvořené betonovou deskou na málo únosném podloží

Výstavba supermarketu

Tahová
membrána
Jestliže je vyztužení základu navrženo jako
tahová membrána, pak je vhodné použít
vysokopevnostní pletené geotextilie Basetex,
které mají nezbytné pevnostní parametry.
Tato konstrukce se používá zejména tehdy,
není-li v místě stavby dostatek vhodného
kvalitního zrnitého materiálu.

Zatížení

Násyp

Tensar Basetex jako
tahová výztuž
Piloty
Vyztužený násyp založený na pilotách za použití geotextilie
Tensar Basetex

Tensar Basetex jako
tahová membrána
– alternativní řešení
k roznášecí platformě
Tensar
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