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Optimering av vägbeläggningar
med Tensar® Spectra™systemet

Tensar MSL

Tensar Spectra-systemet utnyttjar de förbättrade
prestandaegenskaperna i Tensars mekaniskt
stabiliserade lager i hela överbyggnadskonstruktionen
så att konstruktörerna, på ett innovativt sätt kan
minska kostnaderna för såväl obundet friktionsmaterial
som asfalt och öka värdet på väganläggningen.
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Tensar Spectra-system för optimering av överbyggnader
Tensar Spectra-systemet utnyttjar den beprövade prestandan
hos mekaniskt stabiliserade aggregatlager genom integration
av TriAx-geonät. Systemet består av följande komponenter:

Tensar mekaniskt stabiliserade lager (MSL)
Friktionslager stabiliserat med Tensar TriAx geonät fungerar
som kompositmaterial tack vare förkilningsmekanismen
som bildas mellan obundet friktionsmaterial och den styva
geonätsstrukturen. Den kombinationen kallas Tensar MSL.

Konstruktionsverktyg
Prestandaegenskaperna i Tensars mekaniskt stabiliserade lager
kan ingå i överbyggnadsanalyser som konstruktörer kan dra
nytta av:

Forskning och prestandatester
De förbättrade prestandaegenskaperna vid användning av
stabiliserade lager med Tensar-geonät har varit föremål för
omfattande forskning, bland annat användning av fullskaleförsök
vid US Corps of Engineers och University of Illinois i USA. Forskning
överensstämmer med AASHTO:s godkännande och dess fördelar
vid användning av geosyntet i överbyggnader som bedöms med
prestandadata i naturlig skala (ref: AASHTO R50-09).
Omfattande forskningsinvestering har gjort det möjligt
att utveckla Tensars stabiliseringsfaktorer som påverkar hela
överbyggnaden genom Tensar TriAx-geonät i friktionsmaterialet.

˴˴ AASHTO 1993 konstruktionsmetodik
˴˴ Bedömning av livslängdskostnader (LCCA)
˴˴ Miljöbedömning av koldioxidpåverkan
˴˴ Prestandabaserade systemspecifikationer

Stabilisering
Den europeiska organisationen för tekniskt godkännande
(EOTA) definierar stabilisering som den positiva effekten på
funktionsdugligheten hos ett obundet friktionslager via hämning
av partikelrörelser i lagret vid tillförd belastning. Det beror på
den mekaniska effekten vid isolering av ett aggregatlager,
som uppnås av den fastkilningsmekanism som den styva
geonätstrukturen ger. (EOTA:s tekniska rapport TR041).

Tensar har under många år utfört laboratorieforskning och otaliga tester
i naturlig skala för att utvärdera stabiliseringseffekten av Tensars geonät
i flexibla överbyggnader.
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Ingenjörs- och utvecklingscentret vid US Corps of Engineers utför accelererade tester i naturlig skala med överbyggnader på Tensar MSL.

SpectraPave4-PRO™
Med programvaran SpectraPave4-PRO kan
teknikerna konstruera överbyggnadsstrukturer
med olika tjocklek och livslängd i syfte att
optimera kostnaderna och minska
koldioxidutsläppen.

Minskar byggkostnaderna och underhållsbehoven på lång sikt
Tensar Spectra-systemet för optimering av överbyggnader ger teknikerna som konstruerar överbyggnaden de verktyg och den
säkerhet de behöver för att optimera sina projekt så att de passar individuella kund- eller projektkrav och visar det ökade värdet
denna beprövade teknik kan tillföra.

Minskad överbyggnadstjocklek
Tensar Spectra-systemet har visat sig kunna minska
den totala tjockleken på överbyggnadslagret med hela
50 procent utan att det påverkar prestandan. Genom
att minska mängden friktionsmaterial och/eller asfalt
som behövs i den slutliga överbyggnadskonstruktionen
kan följande fördelar uppnås:
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˴˴ Minskade kostnader för leverans, utläggning och
kompaktering av friktionsmaterial och/eller asfalt
˴˴ Minskade koldioxidutsläpp vid utvinning, leverans
och installation av aggregat och asfalt

Mängden av fyllnadsmaterial kan minskas avsevärt (upp till 50 procent) utan att
man kompromissar med vägens prestanda.

Längre livslängd för överbyggnaden
Tensar Spectra-systemet kan förlänga vägens livslängd
och ger fördelar som:
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˴˴ Längre tid mellan underhållen

Samma
tjocklek –- increased
ökad trafikbelastning
Same thickness
traffic loading

˴˴ Förmåga att klara högre trafikbelastning utan
att lagertjockleken ökas
Klarar ökad trafikbelastning utan att överbyggnaden utförs tjockare.

˴˴ Tensar tillhandahåller verktyg som ger konstuktörerna
möjlighet att jämföra överbyggnadsalternativ med
olika byggkostnader och förväntad prestanda
De huvudsakliga livslängdskostnaderna för en
flexibel överbyggnad består av de inledande
anläggningskostnaderna plus återkommande saneringsoch underhållskostnader som vägs mot överbyggnadens
restvärde vid livslängdens slut. Kostnaderna beräknas
utifrån ett nuvarande kostnadsvärde (PWOC) med
avdrag för framtida kostnader i nuvarande dollarvärde
så att kostnaderna kan jämföras exakt under hela
livslängden.

IC
Kostnader

˴˴ Tensar Spectra-systemet ger lägre livslängdskostnader
eftersom det förlänger överbyggnadsstrukturens
livslängd

IC = inledande anläggningskostnader
RC = saneringskostnader
MC = underhållskostnader
SV = restvärde
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Tid

Vid användning av Tensar Spectra-systemet kan
livslängdskostnaderna reduceras genom:
˴˴ Reducering av de inledande
anläggningskostnaderna (IC)

SV

˴˴ Ökning av överbyggnadens prestanda för att minska
underhållskostnader (MC) och saneringskostnader (RC)
˴˴ Ökat restvärde vid livslängdens slut (SV)
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Kontakta Tensar® International för ytterligare trycksaker om
Tensars produkter eller användningsområden.
Du kan också beställa produktspecifikationer,
installationsguider och specifikationsblad.
Fullständigt sortiment av trycksaker från Tensar:

Er Tensar kontakt:

Din lokala distributör:

Tensar International
info@tensar.se
+46 70 207 28 90
+420 602 385 484
www.tensar.se

GeoSkills
Stationsgatan 14B
SE 972 38 Luleå
+46 73 809 44 88
www.geoskills.se

• Tensar® geosynteter til anläggningssektorn
En guide till produkter och användningsområden
• Grundstabilisering
Mekaniskt stabiliserade lager för vägar och trafikerade
områden
• Asfaltbeläggningar
Armering av asfaltlager i vägar och trafikerade områden
• TensarTech® stödmursystem
Brolandsfästen, stödmurar och branta sluttningar
• Järnvägar
Mekanisk stabilisering av ballast och under balast
• TensarTech® Plateau™
• Basalt förstärkning
Basetex höghållfasta geotextilier
• TensarTech® Stratum™
Geocellekonstruktion för mjukt underlag
• Tensar erosioncontroll
En guide till produkter och användningsområden
• Tensar® Technology för användning i vindkraftsindustrin

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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