Barreiras de redes de anéis de aço de alta resistência

A SOLUÇÃO MAIS ECONÓMICA CONTRA OS FLUXOS DE DETRITOS

Mudanças climáticas, chuvas torrenciais e outros eventos meteorológicos estão resultando em um aumento global de fluxos de detritos e,
portanto, surge a necessidade de mitigar seu potencial destrutivo.
Nossas barreiras de rede de anéis flexíveis feitas de fio de aço de alta
resistência fornecem proteção inovadora e eficiente para pessoas e
infraestruturas. Estes sistemas são caracterizados por seus projetos
simples, curto tempo de instalação e a maneira discreta que eles se misturam com seus arredores.
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Milibach, Hasliberg, Suíça: Trabalhos de instalação de uma barreira UX em 2009.

PARA O ATIVO
MAIS VALIOSO
NA VIDA:
A NOSSA
SEGURANÇA.

PODEMOS PROPORCIONAR-LHE O
PACOTE DE SEGURANÇA COMPLETO.
Podemos oferecer suporte em todas fases do projeto, desde consultoria na análise de viabilidade,
suportetécnico ao projetista e ao executor. As soluções que oferecemos, assim como a qualidade do
nosso serviço, são muito valorizadaspelos nossos clientes. Para nós, oferecer um serviço de excelência,
é parteintegrante de cadaprojeto. Não importa em que fase se encontre o projeto, proporcionamos-lhe
a ajuda eaexperiência necessária para conseguir os melhores resultados – poupando-lhe tempo e
dinheiro.

CONSULTORIA
Soluções alternativas
Vantagens e desvantagens
Rentabilidade

SERVIÇO GLOBAL

SUPORTE NO
PROJETO

Pessoa de contato local
Formação e workshops

Levantamento
topográfico e avaliação
Análise e avaliação
de risco
Dimensionamento
da solução
Projetos à medida

CERTIFICAÇÃO

PRODUÇÃO

Acompanhamentodo projeto
Inspecção final e
certificação
Entrega ao cliente

APLICAÇÃO

Fabricação de acordo
com as especificações
do cliente
Prazos de entrega à
medida
Entrega a tempo e
de acordo com o
orçamento

Ajustes específicos
Instruções para instalação
em obra
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DESENHO SIMPLES,
FUNCIONAL E FLEXÍVEL.
Comparação entre as estruturas convencionais e nossos sistemas UX / VX

As nossas barreiras compostas de redes de anéis são
capazes de suportar altas cargas estáticas e dinâmicas.
Podem-se instalar com um mínimo de materiais e esforço,
o qual proporciona uma economia considerável em
termos de custo e tempo de instalação.
Em comparação com as soluções convencionais, que
requerem grandes movimentos de terra e trabalhos de
concretagem em zonas de difícil acesso, os nossos sistemas flexíveis são extremadamente eficientes.

Custos totais

Pegada ecológica
Sistemas Geobrugg UX/VX
Barreira de concreto

Exemplo: Componentes das nossas barreira UX contra fluxo de detritos

Barra de ancoragem
com a cabeça FLEX
Proteção contra a abrasão
ou ancoragem de
cabos em espiral

Poste

Anel de frenagem
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Rede de anéis
ROCCO®

QUALIDADE EM QUE
PODE CONFIAR.
Além de uma grande durabilidade, as nossas barreiras flexíveis de redes de anéis asseguram que a água flua
sem obstáculos. Também podem ser instaladas em vários níveis, uma atrás da outra. Graças ao efeito de drenagem
da rede, a capacidade de retenção aumenta significativamente durante um evento, permitindo que o material
sólido fique depositado no tardoz da barreira.
Dependendo das dimensões do canal pode-se recomendar um dos dois tipos diferentes de sistemas existentes.
A série UX oferece barreiras contra fluxo de detritos para canais largos. Enquanto o sistema VX é utilizado
em canais estreitos, em que a altura da barreira pode ser assegurada sem recurso ao uso de postes. Todas as
nossas barreiras foram testadas em vários ensaios de campo à escala natural (1:1) e foi demostrado a sua
capacidade funcional.

Nossas barreiras contra fluxo de detritos UX/VX têm as seguintes características:
Rede de fio de aço de alta resistência
Combinação óptima de estabilidade e flexibilidade. A barreira absorve, altas cargas
dinâmicas e estáticas, o que permite à rede conservar o seu efeito protetor, inclusive
quando está cheia de detritos.
Sistemas completamente ensaiados
As nossas barreiras são as únicas soluções de proteção contra fluxo de detritos que
foram ensaiadas em escala real, sob uma ampla gama de condições.

Instalação fácil
Composta por elementos que reduzem a quantidade de trabalho durante o transporte e a
construção, as barreiras são fáceis de adaptar a qualquer tipo de terreno, o que proporciona uma
economia tanto em tempo como em custos.
Ferramenta de dimensionamento DEBFLOW
Graças ao dimensionamento expedito e eficiente que proporciona a nossa ferramenta
especial, o funcionamento das barreiras está garantido, inclusive com sistemas de
barreiras de múltiplos níveis.
Proteção contra a corrosão de primeira classe
A proteção contra a corrosão dos nossos sistemas durará gerações, com a consequente
redução de custos de manutenção para os nossos clientes.
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Juntamente com o Instituto Federal Suíço de Pesquisas
Florestais, da Neve e da Paisagem (WSL), realizamos
extensos testes laboratoriais e de campo. Esses testes
demonstraram que nossas barreiras de rede de anéis
VX / UX são capazes de resistir a cargas significativas
de fluxo de detritos.
Com base nesses resultados e experiência, desenvolvemos nossa ferramenta de dimensionamento
DEBFLOW. Este software de dimensionamento está
disponível gratuitamente em myGeobrugg.com.
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Illgraben, Suíça: Ensaios à escala natural (1:1) a barreiras VX.

NÃO DEIXAMOS
A SEGURANÇA
AO ACASO.

CONFIABILIDADE
COMPROVADA EM TODO
GEOBRUGG WORLDWIDE
O MUNDO.

Sede & Produção
Subsidiàrias

Headquarter & production facilities
Subsidiaries

Pontos de venda Sales offices
Parceiro

Partners

A Nossa ferramenta de dimensionamento DEBFLOW
está disponível aqui: applications.geobrugg.com
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O seu especialista local de Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacto
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