
Stabilizacja  
warstwy ochronnej -  
rewolucyjna  
technologia na 
kolejach 

Stabilność... trwałość... oszczędność...

• Stabilizacja mechaniczna warstwy ochronnej 
 skraca czas budowy i zmniejsza jej koszty

• Pozwala na obniżenie grubości warstwy  
 ochronnej do 33% (z utrzymaniem 
 przewidzianej wartości modułu)

• Skuteczność potwierdzona doświadczalnie  
 oraz monitoringiem instalacji
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Twoim partnerem jest:

 
 

 

Georuszt TriAx® zainstalowany pod warstwą ochronną w celu zwiększenia nośności podtorza (Belgia).

Imponująca baza doświadczeń z projektów zrealizowanych na słabych podłożach

Przy użyciu georusztów Tensar TriAx® można znacząco zredukować grubość warstwy ochronnej bez obniżania nośności podłoża.

Pozwala to na zmniejszenie zakresu wykopów i ilości gruntu wywożonego na odkład, co w rezultacie wpływa na obniżenie ilości 
materiału dowożonego dla wykonania warstwy ochronnej, przy równoczesnym zachowaniu docelowej wartości sztywności 
niezbędnej dla prawidłowej pracy warstwy podsypki.

TriAx® jest udoskonalonym produktem, wywodzącym się z licznych osiągnięć dwukierunkowych georusztów Tensar, stosowanym 
z powodzeniem na wielu instalacjach jako rozwiązanie ekonomiczniejsze.

W monitorowanym projekcie w Kolonii wbudowanie geokompozytu Tensar umożliwiło zmniejszenie grubości warstwy ochronnej
z 1050mm do 700mm przy zachowaniu wymaganej wartości modułu podłoża wynoszącej 120 MPa. W innym projekcie na linii kolejowej
Berlin- Monachium, przy zastosowaniu warstwy kruszywa o grubości 400mm zbrojonej georusztem Tensar, wartośc modułu 
na warstwieochronnej była taka sama jak wartość modułu na warstwie ochronnej o grubośći 600mm bez zbrojenia; natomiast 
na warstwieo grubości 600mm, zbrojonej georusztem Tensar, uzyskano moduł dwukrotnie wyższy.

Georuszty Tensar® stosuje się w celu:
 Zmniejszenia grubości warstwy ochronnej nawet o 1/3

 Opóźnienia zmian geometrii toru poprzez redukcję nierównomiernego osiadania

 Obniżenia emisji dwutlenku węgla powstającej przy transporcie i instalacji kruszywa

 Przyspieszenia budowy

 Zmniejszenia kosztów wykopów oraz przewożenia gruntu na odkład

Stabilizacja mechaniczna warstwy ochronnej przynosi redukcję kosztów budowy
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