VASUTAK
ÁGYAZATOK ÉS ALÉPÍTMÉNYEK MECHANIKAI
STABILIZÁCIÓJA

Az ágyazati réteg Tensar® TriAx® georácsok
felhasználásával végzett stabilizálása jelentősen
késleltetheti a pálya süllyedését, növelve ezáltal a
karbantartási időközt.

Tensar Technológia - Bevált
gyakorlati megoldások és a
megépítésükhöz szükséges
know-how
A Tensar Technológiát a Tensar georácsok és geotextíliák
jellemző tulajdonságaira alapozva széles körben
alkalmazzák talajstabilizációs és talajerősítési problémák
megoldására, amivel valós költség- és időmegtakarítás
érhető el. Segítünk Önnek a Tensar Technológia
alkalmazásában, hogy projektje végső költség- és
időértékeit javítsa.

A Tensar TriAx® georácsok két fő alkalmazási területe
1. Ágyazati deformáció csökkentése az ágyazati réteg 			
mechanikai stabilizációjával
A rossz pályageometria és a sínek
függőleges és vízszintes helyzetének
elvesztése a sebességkorlátozás és a
pályakarbantartási munkák
szükségességének egyik fő oka. Ezek a
tényezők jelentősen befolyásolják a
menetrendet, továbbá költségesek és
üzemzavarokat okoznak a személy- és
teherforgalomban.
A pályakarbantartás, legyen az aláverés
vagy teljes ágyazatcsere, nem csak gyenge
alépítményi földműveken szükséges,
hanem szilárdabb altalajok felett is.
Az ágyazat Tensar georácsokkal végzett
mechanikai stabilizációja gyors és biztos
megoldást ad a vasúti mérnököknek.
A Tensar georácsokat a korai 1980-as
évektől használják vasúti ágyazatok
stabilizálására, hogy csökkentsék a
karbantartási költségeket és növeljék az
utazási kényelmet.
2

Ágyazat

Tensar TriAx® georács

Alépítményi földmű

Az ágyazati réteg mechanikai stabilizációja a pályasüllyedési sebesség
csökkentése céljából, ami növeli a karbantartási időközöket és hatalmas
teljes élettartamra vetített előnyöket eredményez.
A KUTATÁSOK BIZONYÍTOTTÁK, HOGY A TENSAR GEORÁCSOK:
• csökkentik az ágyazat süllyedési sebességét
• hosszabb ideig tartják meg a pályageometriát
• kb. 3-szorosára növelik a karbantartási ciklus hosszát
• több, mint 20 évig működnek az ágyazatban
• csökkentik az ágyazat forgalom okozta állagromlását

Pályafelújítás kis teherbírású alépítményi talajokon, mechanikailag stabilizált kiegészítő réteggel (Pozsony, Szlovákia).

a pályaszerkezetben
2. Pályaalap javítása a kiegészítő réteg mechanikai 				
stabilizációjával
Amikor kis teherbírású, puha alépítményi
talajokra építünk pályát, az ágyazat
hatékony alátámasztása érdekében szükség
van az alépítményi földmű javítására. Ez
megvalósítható az alépítmény talajának
időigényes kémiai stabilizációjával vagy a
talaj mély kiemelésével, amit egy szemcsés
beszállított anyagból készített vastag és
költséges kiegészítő réteg építése követ.

Tensar TriAx® georács

Ágyazat

Alépítményi földmű

A TriAx® georácsokat alkalmazó Tensar
Szemcsés kiegészítő réteg
mechanikailag stabilizált réteg alkalmazása
jelentősen csökkenti a kiegészítő réteg
A szemcsés kiegészítő rétegnek a puha altalajok feletti teherbírás
vastagságát, azonos teherbírás mellett.

növelése céljából végzett stabilizációja jelentős ágyazati rétegvastagság

Ezzel csökkenthető az kiemelt és lerakandó
csökkenést, és ebből fakadóan jelentős beruházási és környezeti költség
gyenge alépítményi talaj mennyisége és
csökkenést eredményez.
sokkal kevesebb beszállított anyagra van
szükség, míg ugyanúgy elérhető az ágyazat
alátámasztásához szükséges tervezett
teherbírási modulus.
A Tensar nagy gyakorlattal rendelkezik a
kiegészítő rétegek mechanikai
stabilizációjában, különösen az európai
vasúti folyosók fejlesztésében, ami számos
sikeres, költséghatékony beruházás
megvalósítását eredményezte.
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Hogyan működnek a Tensar stabilizációs georácsok
A Tensar georácsok szerkezetileg javítják a vasúti pályák
ágyazatait. Amikor szemcsés töltésanyagot - mint az
ágyazat vagy kiegészítő réteg anyaga - Tensar georács felett
tömörítenek, a szemek részben behatolnak a rácsnyílásokba
és túlnyúlnak azokon, ezáltal egy erős és biztos mechanikai
kötést hoznak létre. Ez az alakkal záró kötés lehetővé teszi,
hogy a georács befogja a töltésanyagot és megakadályozza,
hogy a szemcsés anyag oldalirányba elmozduljon, ami a
vasúti pályatestek süllyedésének fő oka. Ez a mechanizmus
kritikus jelentőséggel bír a sínek vízszintes és függőleges
helyzetének fenntartásában.
A Tensar stabilizációs georácsok nagy szakító merevséggel
készülnek, ami lehetővé teszi, hogy a terhelés nagyon kis
nyúlásoknál alakuljon ki. Ezek a polipropilén georácsok
méretstabil nyílásokkal készülnek. A stabilizációs hatás
eléréséhez fontos, hogy a rácsnyílás méretét a rácsra
terítendő töltésanyag szemméretéhez illeszkedően válasszák
meg. A Tensar georácsok alapvető jellemzői közé - melyek a
hatékony mechanikai kötés biztosításához szükségesek tartozik a rácspontok szilárdsága, valamint a bordák alakja és
merevsége. A Tensar gyártási eljárás egy homogén georács
szerkezetet állít elő, melynek rácsponti szilárdsága nagy,
bordáinak kőanyaggal érintkező vezető élei pedig a hatékony
erőátvitel érdekében vastagok.

Tensar TriAx® bordák jellegzetes keresztmetszeti formája megtámasztási
pontokat biztosít a kőanyag szemcséknek. Az erőátvitel ezután a merev
rácspontokon keresztül valósulhat meg.

Tensar TriAx® georács

A georács és a szemcsés töltésanyag közötti mechanikai kötés még
dinamikus terhelés esetén is korlátozza a szemek oldalirányú mozgását.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csökken a süllyedési sebesség.

A bordák vastag, derékszögű vezető élekkel rendelkeznek, ami biztosítja
az erőknek az ágyazatról a georácsra való biztos átvitelét.

Tensar geokompozitok
A Tensar georácsok kompozit formában is rendelkezésre
állnak, ahol is a georácsra egy nem szőtt geotextília van
ráragasztva. A kompozit termékek különösen megfelelőek
olyan alkalmazásokra, ahol a stabilizációval együtt
elválasztási funkcióra is szükség van.
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TriAx® kompozit változatban is elérhető, egy geotextíliával egyesítve.

Georács beépítése az ágyazatba (Belgium).

1. Ágyazat mechanikai stabilizációja a fenntartási költségek csökkentésére
Korai laboratóriumi vizsgálatok, Kanada 1986
Teljes léptékű laboratóriumi modellkísérleteket végeztek
abból a célból, hogy kivizsgálják a Tensar georácsoknak a
vasúti ágyazatok stabilizálására és az aljak süllyedésének
befolyásolására gyakorolt hatását. A georács mind gyenge,
mind szilárd alépítményi földműveken oly mértékben
csökkentette az aljak süllyedési sebességét, hogy az aljak

több mint 4-szeres terhelésszámot voltak képesek elviselni, a
gyakorlatban megengedett süllyedési mértéken belül. Ez azt
mutatta, hogy a georácsos stabilizációnak minden vasúti
pálya esetén nagy előnyei vannak a süllyedés csökkentése és
a karbantartás csökkentése terén.

Ciklusok száma
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A kanadai kutatások azt mutatták, hogy a Tensar georács viszonylag gyenge illetve szilárd alap talajokra való beépítése a
karbantartási ciklus hosszát 4,9-szeresére, illetve 4,75-szorosára növelte (Bathurst után, 1986*).
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A British Rail által végzett kutatások bizonyították a Tensar georácsok karbantartási előnyeit.

British Rail kutatás, UK 1994
körülmények között, egy nagyon szilárd alépítményi földművön
kovábban végzett vizsgálat eredményeivel.

A Brit Vasutak Kutatóintézete a korai 1990-es években annak
hatását vizsgálta, hogy miként korlátozza a Tensar georács
alkalmazása az ágyazati kőanyag oldalirányú progresszív
elmozdulását ismételt forgalmi terhelés alatt. A projekt a
süllyedést és a függőleges pályageometria romlási
sebességét vizsgálta.

Ez a munka azt mutatta, hogy a georács erősítés puha
alépítményi földmű fölé, az ágyazatba való beépítése
majdnem egy szilárd alapra épített vasúti pálya
teljesítményével egyenértékű teljesítményt tud biztosítani.

A teljes léptékű vizsgálatsorozat, mely egy 40 tonnás gördülő
terhelő berendezést alkalmazott, hogy 2 millió tonna terhelést
szimuláljon a pályára, három, puha alépítményi földművön
(E=10 MPa) végzett kísérletből állt. Két vizsgálatnál a georácsot
a kiegészítő rétegbe helyezték. Ezen kutatások eredményét
azután összehasonlították egy hasonló, nem stabilizált

Kimutatta azt is, hogy a Tensar georácsok akár 40%-kal
csökkentették a rugalmas behajlást. Ez az előny nagyon
értékes lehet a karbantartási költségek és a síndeformáció
okozta sérülésre érzékeny megsérült pályaelemek, pl. a
szigetelt sínillesztők (IBJ) miatti vágányzárak okozta késések
csökkentésében.

Pályakarbantartás során alkalmazott emelés (mm)
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Pályakarbantartás
során megemelt
sínkorona szint

Sínkorona szint (bruttó
2M tonna) forgalmi
terhelés után

3. vizsgálat: puha alépítményi
földmű, felette 100 mm-rel
georács

A Tensar georácsok puha alépítményi földművek feletti ágyazatba való beépítése jelentősen csökkenti a
süllyedést, összehasonlíthatóvá teszi azt szilárd alapokra épített pályákkal (Matharu után, 1994*).

Nottinghami Egyetemen végzett kutatás, UK 2006
Egy jelentős, a Nottinghami Egyetem által vezetett
kutatás-fejlesztési projekt számszerűsítette a maradó
pályasüllyedést és vizsgálta a Tensar georácsok
alkalmazásának az ágyazatsüllyedésre és a karbantartások
közötti időszak növekedésére gyakorolt hatását. A Királyi
Társaság 250.000 GBP-s innovációs támogatásával
társfinanszírozott három éves projekt 2006-ban fejeződött
be.
A projekt kísérleti munkából és elméleti modellezésből állt,
amihez egy jelentős terepi kísérlet és a tervezési irányelvek
kifejlesztése párosult. A kutatást az egyetemen végezték a
következő három kereskedelmi partnerrel: Tensar
International, Scott Wilson Pavement Engineering Ltd vezető
vasúti tanácsadó és Carillion Rail vezető vasútépítő
vállalkozás. A Network Rail (amely Nagy Britannia vasúti
infrastruktúrájának tulajdonosa és üzemeltetője) a projekt
Irányító Bizottságában képviseltette magát.

A munka első része egy rövid vasúti pályaszakaszon vizsgált
számos georács típust, hogy megállípítsa a rácsmerevség, a
nyílásméret és a georács bordaprofil süllyedésre gyakorolt
hatását. Az eredmények meghatározták a szabványos
ágyazati kőanyag szemeloszlással létrehozandó mechanikai
kötéshez tartozó optimális bordaosztást. Úgy találták, hogy
a teljesítmény viszonylag érzéketlen a georácsnak az
ágyazatban való magassági helyzetére.

AZ EREDMÉNYEK BIZONYÍTOTTÁK, HOGY A
KÖVETKEZŐ GEORÁCS JELLEMZŐK SZINTÉN
FONTOSAK:
• Nagy rácsponti szilárdság (>95% hatékonyság)
• Nagy szakító merevség kis nyúlási szinteken
• Bordavastagság
• Téglalap keresztmetszetű bordaprofil

A Tensar georács csökkenti a karbantartást
A Nottinghami Vasúti Vizsgálóberendezés (RTF) egy három
alj hosszúságú, teljes léptékű vasúti pályaszakasz vizsgálatát
teszi lehetővé. A dinamikus terhelést három hidraulika henger
biztosítja, mely a gördülőanyag tengely áthaladását
szimulálja. Három független beépítési formát vizsgáltak - egy
kontroll- és két georáccsal stabilizált beépítést - egymillió
áthaladásra. Az egyik stabilizált beépítésnél a georácsot az
ágyazat alapsíkjában, a másikban kevéssel az alapsík fölött
helyezték el.
Mérték a süllyedést, és az eredmények megerősítették a
kisebb léptékű kompozit elemes vizsgálatokból (CET) kapott
eredményeket. Az eredmények azt mutatták, hogy a Tensar
nagy nyílású georácsok a karbantartási időközöket legalább
2,5-szeresére képesek növelni.

A Nottinghami Egyetem vizsgáló berendezésén végzett szimulált
vonatterhelés.

Áthaladások száma
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A Nottinghami Egyetem Vasúti Vizsgálóberendezéséről (RTF) származó adatok azt mutatják, hogy a Tensar
georácsok körülbelül 2,5-szeres tengelyáthaladási számot engednek meg azonos süllyedésnél (Brown és
mások után, 2006*).
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Monitorozott terepi vizsgálatok, Network Rail, UK
A Network Rail úgy találta, hogy a Tensar stabilizált
szakaszok teljesítménye jelentős javulást mutat. Az adatok
elemzése azt mutatja, hogy a Tensar rácsok a karbantartási
ciklus hosszát a hagyományos megoldáshoz képest 2-4szeresre növelik.

A Network Rail által a nyugati parti fővonalon (WCML)
London és Skócia között szervezett demonstrációs projekt
megerősítette a nottinghami laboratóriumi vizsgálatok
eredményeit. A Coppul Moor parti pálya egy 800 m-es
szakasza hosszú ideje rossz pályageometriájáról és nagy
karbantartás igényéről volt ismert. A Network Rail úgy
döntött, hogy új ágyazattal és új aljakkal újjáépíti ezt a
pályaszakaszt. A demonstrációt négy szakaszra bontották:
két kontroll szakaszra és két, Tensar georáccsal stabilizált
ágyazatú szakaszra.

A HSTRC monitoringból (lásd alant) kapott részletes adatok
drámai módon mutatják be, hogy az elmúlt több, mint 10 év
során ez a pályaszakasz szinte folyamatosan
sebességkorlátozást igényelt annak ellenére, hogy jellemzően
évente kétszer karbantartották. Azonban a 2004-es év végén
- az ágyazat georácsos stabilizációjával - végzett felújítást
követően mind a függőleges pályadeformáció nagyságának a
szórása, mind pedig a romlási sebesség csökkenése egy
olyan, legalább három éves időszakot eredményez, amikor
sem karbantartásra, sem sebességkorlátozásra nem lesz
szükség.

A Network Rail nagy sebességű pályaszint-regisztráló
kocsijának (HSTRC) alkalmazásával rendszeresen
meghatározta a függőleges pályadeformáció szórását (SD).
Sok korábbi adat állt rendelkezésre, mellyel a legutóbbi
felújítás stabilizált és nem stabilizált szakaszai
teljesítményét össze lehetett hasonlítani.
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A WCML vonali próba, mely csökkenő pályaminőség-romlási sebességet mutat a georács beépítés után
(Sharpe és mások után, 2006*).

A Network Rail hozzáállása az ágyazatok mechanikai
stabilizációjához az UK-ban
A Network Rail a fenti nyilvánvaló tények
alapján széles körben használja a Tensar
georácsokat pályafelújításra a problémás
alépítményi földművek felett a karbantartási
ciklus növelésére. A Tensar georácsok
alkalmazást nyernek erősen eltérő
alátámasztási merevségű alépítményi
földművek közti átmeneti zónákban is a
süllyedéskülönbség hatásának csökkentésére.
Ilyen helyek például a hidakra való fel- és lefutási
zónák.
A Network Rail jelenlegi, R/SP/TRK/9039 jelű
Altalaj kezelési szabályzata elismeri az elfogadott
georácsok által biztosított szerkezeti javulás
tényét. Ez a szabályzat, a termékmegfelelőségi
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tanúsítvánnyal kiegészítve, jelentősen alacsonyabb
dinamikus alj alátámasztási merevségi értéket enged meg
georáccsal stabilizált ágyazatú pályákra, mint hagyományos
nem stabilizált ágyazatúakra. A georács jelenléte valójában
megengedi az alj alatti ágyazat vastagságának csökkentését.
			
		
			
			

A Tensar TriAx® TX190L 		
georácsok rendelkeznek a 		
Network Rail
Termékmegfelelőségi
Tanúsítványával (Number
PA05 157/100470) ágyazatos
vasúti pályatestek szerkezeti
stabilizációjára.
A Network Rail teljes
termékmegfelelőséget adott
a Tensar georácsokra az
Altalaj kezelési szabályzat
szerint.

Tartósság az ágyazatban
A Tensar georácsokkat már közel 30 éve használják ágyazat
stabilizációra és ez alatt az időszak alatt, lehetőség nyílt
állapotuk bizonyos mértékű helyszíni megfigyelésére.
Egy Shirland (UK) nevű helyszínen a georácsot 1988-ban
építették be, és a pályaüzemeltető Network Raillel
együttműködve 1997-ben és 2006-ban mintákat vettek a
georácsból. A pályát a georács beépítése óta mintegy 200
millió bruttó tonna forgalom terhelte, mely egyaránt
származott teher- és személyvonat forgalomból.
Kopásvizsgálatot végeztek oly módon, hogy megvizsgálták
egy, körülbelül 225 mm-rel az alj fenékszintje alá helyezett
georács szakítószilárdsági tulajdonságait. Az ábra azt
mutatja, hogy a szakítószilárdsági jellemzők megmaradtak
és a georács erősebb és merevebb maradt, mint amit a
projekthez szállított Tensar georács minőségellenőrzési
szabványa előírt. A kopási hatások elhanyagolhatóak.
A Tensar georács a vasúti ágyazat jelentette durva
környezetben bizonyította, hogy üzemi élettartama jóval
meg fogja haladni a húsz évet.
Minőségellenőrzési határ

QC szilárdság (kN/m)

A projekt számára a probléma megoldódott. A felújítás előtt
a vonal évente több karbantartást igényelt. A feljegyzések
azt mutatják, hogy a karbantartás a korábbinak a töredékére
csökkent. A vasútüzemeltető költségmegtakarítása magáért
beszél.

1988

9 év után

18 év után

A Tensar georács 18 év után is megtartja
minőségellenőrzési szilárdságát.
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A teherhordó képesség növelése céljából a szemcsés kiegészítő réteg alá beépített Tensar TriAx georácsok (Belgium).

2. Kiegészítő rétegek mechanikai stabilizációja a karbantartási
költségek csökkentéséért
Közel 30 éves tapasztalat szemcsés töltésanyagok mechanikai
stabilizációjában
A Tensar International mind útalapokra, mint vasúti
alépítményre kifejlesztette a mechanikai stabilizációt.
Számos próba, bemutató és kísérleti projekt bizonyítja ezek
megbízható teljesítményét.

120

Nem stabilizált
100

Az eredményül kapott stabilizált kiegészítő réteg jelentős
megtakarításokat eredményez az építési költségekben.

80

EV2 modulus (MN/m2)

A kiegészítő réteg vastagsága és szerkezeti teljesítménye puha alépítményi földművek felett - azt is biztosítja, hogy az
ágyazati réteg tartós alátámasztási minőséggel rendelkezik,
és a karbantartási igények jelentősen csökkenhetnek.

Tensar kéttengelyű
ráccsal stabilizált

60

40

20

0

400mm

600mm

Kiegészítő réteg vastagsága (mm)

Demonstrációs projektek Európában
DEUTSCHE BAHN, BERLIN-MÜNCHEN VONAL
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A Deutsche Bahn (DB) német vasúttársaság egy
monitorozott próbát végzett a Berlin - München vonal
szélesítése során Hochstadt és Probstzella között, ahol az
alépítményi földmű nagyon puha volt, 7-15 MPa Eu modulus
értékkel.
Próbaszakaszokat építettek 400 mm illetve 600 mm
kiegészítő réteg vastagsággal. Mindegyik szakasz fele Tensar
georácsos stabilizációt tartalmazott.

A KIEGÉSZÍTŐ RÉTEG FELSZÍNÉN VÉGZETT
TÁRCSÁS TEHERBÍRÁS MÉRÉSEK AZT MUTATTÁK,
HOGY:
• A Tensar georácsos stabilizáció megduplázta a kiegészítő
		réteg modulusát
• A Tensar georács lehetővé tette a kiegészítő réteg 		
		 vastagságának 33%-os csökkentését, azaz egy Tensarral
		 erősített 400 mm-es réteg modulusa egyenértékű volt
		 egy 600 mm-es nem stabilizált rétegével

DEUTSCHE BAHN, KÖLN
Ágyazat

E2,kieg. = 120 MPa
700 mm kiegészítő réteg

1050 mm kiegészítő réteg

Egy kölni 2003 évi monitorozott projektben egy Tensar
geokompozit puha földműre való beépítése a kiegészítő réteg
vastagságának 1050 mm-ről 700 mm-re való csökkentését
tette lehetővé, miközben megmaradt az ágyazat
alátámasztásához előírt 120 MPa-os teherbírás érték.

Alépítményi földmű, E u = 10 MPa

Nem stabilizált és stabilizált szerkezet

SZLOVÁKIA, POZSONY NAGYSZOMBAT VONAL

Tervezett
modulus
Alj

80 MPa

Alj alsó síkja

Ágyazat

50 MPa

Mech. stab. réteg teteje

Tensar mechanikailag stabilizált réteg

A konstrukció egy
meghatározott vastagságú,
Tensar georáccsal
mechanikailag stabilizált
réteget (msl) irányzott elő.

Alépítményi földmű

A szlovákiai Pozsony - Nagyszombat
vonalon a megbízó Tensar mechanikailag
stabilizált réteget alkalmazott, hogy elérje
a kiegészítő réteg felszínén az UIC
szabvány szerinti minimális 50 MPa
teherbírási modulust.
A helyszínen tárcsás terhelési
vizsgálatokat végeztek a konstrukció
helyességének ellenőrzésére. A következő
eredményeket kapták:

100

90

Modulus az alépítményi földművön
Modulus a Tensarral stabilizált
kiegészítő réteg tetején

80

70

50 MPa
tervezett
érték

60

50

40

E V2 modulus (MPa)

30

20

10

0

1

5
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Vizsgálati helyszín
A Tensar megoldás elérte és meghaladta a előírt értéket.

A Tensar talajerősítő georácsok rendelkeznek a Network Rail Termékmegfelelőségi Tanúsítványával (Number PA05/175 és 177)
vasúti töltésekre, rézsűjavításokra és erősített talaj alkalmazásokra.
*Minden műszaki hivatkozás beszerezhető a Tensar cégtől.
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A Tensar termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további
irodalomért lépjen kapcsolatba a Tensar® International
céggel, vagy az Ön helyi forgalmazójával.
Kérésre termékleírások, beépítési segédletek
és specifikációs jegyzetek is kaphatók.
A teljes Tensar irodalom az alábbi prospektusokból áll:

Az Ön helyi forgalmazója:

• Tensar geoműanyagok az építőiparban
Termék, alkalmazás és szolgáltatás ismertető

Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 120.
Telefon: +361-436-0990
Telefax: +361-436-0991
E-mail: gradex@gradex.hu
www.gradex.hu

• Talajstabilizáció
Utak és forgalomnak kitett területek kötőanyag nélküli
rétegeinek megerősítése
• Spectra® Burkolatoptimalizáló rendszer
A teljes burkolat szerkezeti teljesítményének javítása 		
Tensar mechanikusan stabilizált rétegekkel (MSL)
• Aszfaltburkolatok
Utak és forgalomnak kitett területek 			
aszfaltburkolatainak megerősítése
• TensarTech® talajrögzítő rendszerek
Hídháttöltések, támfalak és meredek rézsűk
• Vasutak
Agyazatok es alepitmenyek mechanikai stabilizácjója
• TensarTech® Plateau™
Terhelésátadó platform rendszer cölöpalapozáson
• Alaperősítés
Basetex nagy sziládrságú geotextíliák

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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• TensarTech® Stratum™
Sejtszerkezetű alaperősítő matracrendszer szabályozott
süllyedésű alapokhoz
• Tensar® Erózióvédelem
Termék- és rendszersegédlet
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A jelen kiadvány szerzői joga (beleértve korlátozás nélkül a teljes szöveget, a fényképeket és az ábrákat) és minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos jog a Tensar International Limited és/vagy társvállalatainak tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány sem részben, sem egészben, semmilyen módon nem másolható le, nem sokszorosítható, és semmilyen formában nem foglalható más munkába vagy kiadványba a Tensar International Limited engedélye nélkül. A jelen kiadványban található információk felülírnak minden, a termékre vonatkozó korábbi dokumentumokban
található információt. A jelen kiadvány az illusztráció célját szolgálja, kizárólag általános információkat tartalmaz, és a Tensar International Limited díjmentesen biztosítja. A jelen kiadvány nem
helyettesíti a projekt-specifikus szakértői eljárásokat, kivitelezést és/vagy más szakmai tanácsot, melyet az adott projektet teljes mértékben ismerő szakember ad. Az Ön kizárólagos felelőssége,
hogy felmérje a Tensar International Limited termékének és/vagy modelljének minden lehetséges kockázatát és alkalmazási lehetőségét, az adott projekttel összefüggésben. A jelen kiadvány tartalma nem minősül szerződésnek vagy szándékolt szerződésnek. A Tensar International Limited termékeire és/vagy modelljeire vonatkozó intézkedéseket tartalmazó szerződésre a Tensar International Limited normál feltételei vonatkoznak a szerződés megkötésének pillanatától. Bár minden erőfeszítést megtettünk, hogy biztosítsuk a jelen kiadványban található információk pontosságát,
a Tensar International Limited nem vállal felelősséget azok alkalmazhatóságáért, megbízhatóságáért, átfogóságáért és pontosságáért. A Tensar International Limited nem vállal felelősséget
a hanyagságból vagy hamis beállításból származó személyi sérülésért vagy halálért; a Tensar International Limited sem közvetlenül, sem közvetetten nem vállal felelősséget a szerződésben foglalt,
a szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságot is) veszteségért vagy kárért, ami a jelen kiadvány használatával kapcsolatban keletkezett, beleértve minden közvetlen, közvetett, különleges,
véletlenszerű vagy következményes kárt és veszteséget (beleértve, de nem kizárólag a nyereség, a kamat, az üzleti bevétel, a várt megtakarítás vagy várt üzlet elmaradását és a jó hírnevet).
A Tensar, a TensarTech, a TriAx, a Spectra és a Tensar International Limited védjegyei. A felek közötti vitás kérdések esetén a jelen nyilatkozat eredeti, angol nyelvű verziója a döntő.

