Sistemi TECCO®/SPIDER® iz visoko natezne jeklene žice

TRAJNOSTNO ZAVAROVANJE
BREŽIN

Vedno več regij po svetu se infrastrukturno razvija in odpira s prometnimi
potmi. Trajnostna stabilizacija brežin nad prometnicami je zaradi
varnostnih razlogov velikokrat neizogibna, ker brežine pogosto
postanejo nestabilna zaradi naravnih dogodkov, kot je močan dež.
S sistemom TECCO® in SPIDER® ponujamo po vsem svetu dokazano
dobre rešitve. Že v fazi načrtovanja je mogoče z brezplačno programsko
opremo RUVOLUM® razviti projektno specifično in učinkovito rešitev, ki
pomeni bistveno izboljšanje varnosti zavarovanih objektov.
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Rheinfall Schaffhausen, Švica: Vgradnja TECCO® sistem, 2010

ZA NAJVEČJO
VREDNOTO –
NAŠO VARNOST.

ZAGOTAVLJAMO CELOSTNI OBSEG
STORITEV V VSEH FAZAH PROJEKTA.
Na vašo željo lahko nastopimo v vlogi svetovalca, projektanta ali projektnega vodje. Naše stranke
cenijo ponujene rešitve pa tudi raven kakovosti, ki jo zagotavljamo. Najvišja raven storitev je sestavni del
vsakega našega projekta. Ne glede na fazo projekta vam zagotavljamo podporo in znanje, ki je potrebno,
da se projekt konča na tak način, da na koncu privarčujete na času in denarju.

SVETOVANJE
Alternativne rešitve
Prednosti in slabosti
Cenovna učinkovitost

PODPORA

PODPORA PRI
NAČRTOVANJU

Lokalni strokovnjaki
Tečaji in delavnice

Terenski ogled
Ocena in analiza tveganja
Načrtovanje rešitev
Dimenzioniranje rešitev

SPREMLJANJE
PROJEKTA
PROIZVODNJA

Nadzor pri vgradnji sistema
Končni pregled in
potrditev sistema
Primopredaja sistema

VGRADNJA

Izdelava predhodno
sestavljenih sistemov
po željah naročnika
Prilagojen načrt dobave
Dobava v rokih
in po dogovorjeni ceni

Specifične prilagoditve glede
na posamezni projekt
Pomoč pri vgradnji na terenu
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TECCO® mreža je izdelana iz jeklene žice visoko natezne trdnosti. Uporablja
se lahko za stabilizacijo skoraj vseh vrst brežin, ne glede na to ali gre za
zemljine ali kamnine. V kombinaciji s tremi različnimi velikostmi podložnih
plošč, TECCO® sistem omogoča spremenljiv raster sidranja in s tem
stroškovno učinkovitost izvedbe.
Sistem SPIDER® s spiralno konstrukcijo, zanesljivo učvrsti labilne skalne
gmote, skalne izdanke, močno pretrte kamnine in previsne skalne stene.
Oba sistema skupaj zagotavljata največjo fleksibilnost pri načrtovanju in
dobro razmerje med ceno in učinkovitostjo rešitve.
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Waldaschaff, Nemčija: Vgradnja TECCO® sistem.

REŠITEV
PRIMERNA
ZA VSAKO
BREŽINO.

NAŠE REŠITVE SO VARNE, TRAJNOSTNE
IN UČINKOVITE.
Programsko orodje RUVOLUM® ponuja popolno rešitev. Naša prednost je popolna usklajenosti vseh komponent sistemov.
Naše rešitve imajo poudarek na široko podprti možnosti dimenzioniranja, učinkovitemu postopku izvedbe, trajnih in vizualno
privlačnih rešitvah.

Zgoraj: Sistem SPIDER® za zaščito
labilnih skalnih blokov
Mreža je sestavljena iz treh spiralno zavitih
visoko nateznih jeklenih žic, katere odlika
je visoka odpornost na predrtje. Hkrati je
mreža vizualno nemoteča in jo lahko tesno
pritrdimo okrog labilnih skalnih blokov.
Desno: TECCO® sistem na zemljati brežini
Mreže se enostavno spajajo med seboj, brez
prekrivanja, kar pomeni veliko učinkovitost
polaganja in porabo celotne mreže brez
odpadnega materiala.

REŠITVE ZA VISOKO KOROZIVNA OBMOČJA.

Zgoraj in desno: TECCO® STAINLESS
nameščen na obali
Tudi naša mreža iz nerjavečega jekla je
izdelana iz visoko nateznega jekla in ima
enake prednosti kot naši drugi sistemi
TECCO®. Nerjaveče jeklo je primerno za
aplikacije blizu morja.
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TRAJNOSTNA REŠITEV Z
VISOKO NATEZNO MREŽO.
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Naši sistemi za stabilizacijo brežin so zasnovani tako, de
se lahko prilagajajo različnim parametrom, kot so: naklon
brežin, geološke razmere in raster sidranja. TECCO® sistem in
sistem SPIDER® zagotavljata rešitve za brežine, pri
katerih omenjeni parametri predstavljajo težave za
tradicionalne rešitve.
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TECCO® sistem in sistem SPIDER® –
prava rešitev za vsako brežino

NA

INA

G45/2

BR

ON

EŽ

KL

G65/4 ali SPIDER®
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S posebej razvitim brezplačnim orodjem za dimenzioniranje
RUVOLUM®, s katerim je dimenzioniranje sistemov za zaščito
tako skalnih, kot brežin iz nekoherentnih materialov preprosto
in hitro. Ta programska oprema je brezplačno
na voljo v spletni obliki.

REDEK

RASTER SIDER

GOST

Stabilizacija brežin s sistemi TECCO® ali SPIDER®
Jeklena žična mreža TECCO®

Robna jeklenica

Pasivno sidro z gibljivo
glavo FLEX Head

ali vrvno sidro

ali jeklena žična mreža SPIDER®

Povezovalna sponka T3

ali škopec

ali press claw

Podložna plošča
P25/P33/P66
Protierozijski geotekstil
TECMAT® (opcijsko)
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KAKOVOST, KI JI
LAHKO ZAUPATE.
V primerjavi s tradicionalnimi metodami za zaščito brežin imajo naši sistemi najvišje razmerje med trdnostjo in težo,
zato prestavljajo rešitve, ki so varne, vizualno privlačne in ekološko sprejemljive. TECCO® sistem ponuja sisteme s
tremi različnimi premeri žic, ki skupaj s tremi podložnimi ploščami predstavlja izjemno prilagodljivost pri izbiri rešitve.
Pri stabilizaciji večjih skalnih blokov priporočamo uporabo sistema SPIDER®. Vse rešitve lahko individualno prilagodimo
različnim topografskim in geološkim pogojem.
TECCO® sistem in sistem SPIDER® imata naslednje lastnosti:

Visoko natezna jeklena žica
Vsaka posamezna jeklena žica ima natezno trdnost višjo od 1.770 N/mm2, kar zagotavlja minimalne
raztezke in omogoča prednapetost na celotni površini brežine. S tem zagotovimo stabilnost brežine
ter hkrati omejimo prekomerne pomike in deformacije.
Testiranje celotnega sistema
Naši sistemi so edini sistemi za zavarovanje brežin, ki so bili testirani v obsežnih terenskih
preskusih in imajo CE znak v skladu z EAD 230025-00-0106.

Romboidna geometrija mreže
Naša edinstvena geometrija mreže prenaša sile v sidra izjemno učinkovito ter preprečuje prekomerne
pomike in deformacije v sistemu. Konstrukcijska zasnova zagotavlja preprosto montažo mreže, ki jo
je mogoče prilagoditi tudi ob neugodni morfologiji terena.
Vozlani zaključki na robovih mreže
Vozlani robovi mreže omogočajo, da je sanirana brežina stabilna do skrajnih robov. S tem tudi odpade
potreba po prekrivanju mrež in hkrati zagotavlja preprosto montažo.

Lahka in nevsiljiva
Uporaba jekla visoke natezne trdnosti pomeni, da lahko uporabimo tanjšo in zato lažjo žico, kar
zmanjšuje stroške transporta in vgradnje. Uporaba tanjše žice pomeni, da ima sistem zelo majhen
vizualni vpliv na okolico in majhen vpliv na okolje, vključno z zmanjšanim ogljičnim odtisom.
Zaščita proti koroziji
Protikorozijska zaščita naših sistemov zagotavljala varnost več generacijam. Tako bodo imeli naši
kupci koristi zaradi nizkih stroškov vzdrževanja. Za izjemno zahtevna okolja ponujamo izvedbo
sistemov v nerjavečem jeklu ali s PET-prevleko.
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RUVOLUM® je brezplačni spletni program, ki je bil razvit za dimenzioniranje
sistemov za stabilizacijo brežin TECCO® in SPIDER®. Program na podlagi
geomehanskih karakteristik brežine izračuna sile v mreži in sidrih ter preveri
nosilnost sistema kot celote. Rezultati programa predstavljajo zanesljivo
statično analizo sistema.
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Sedež podjetja Geobrugg v Romanshornu, Švica: Dimenzioniranje sistema TECCO®.

RUVOLUM®
SPLETNO
PROGRAMSKO
ORODJE.

RUVOLUM®: PROGRAM ZA DIMENZIONIRANJE
UKREPOV PROTI POVRŠINSKI NESTABILNOSTI.
Program RUVOLUM® je bil razvit z namenom, da
inženirjem in planerjem olajša izračun sil, ki se
pojavljajo v sistemih za stabilizacijo brežin.
S programom RUVOLUM® lahko izvedemo statično
analizo sistema za:
Predrtje mreže
Porazdelitev obtežbe na mrežo in sidra
Strig mreže na stiku s podložno ploščo
Natezne sile, ki tečejo vzporedno s pobočjem in se 		
prenašajo iz mreže v sidra

1b

2

1a

S programom RUVOLUM® lahko upoštevamo naslednje
obtežne primere:
Potres
Prisotnost zaledne vode
Postopek dimenzioniranja s programom RUVOLUM®
1a Preverba lokalne nestabilnosti med sidri
Kjer se pojavijo lokalne nestabilnosti zemljine med sidri, program RUVOLUM® izračuna
odpornost mreže iz visoko natezne jeklenjene žice proti strigu na stiku s podložno ploščo.

1a

1b

1b Preverba nestabilnosti zgornje plasti zemljine
Pomike zgornje plasti zemljine preprečujemo s sidri. Število in raster sider program
RUVOLUM® izračuna na podlagi geomehanskih lastnosti zemljine, kot so kot
notranjega trenja, kohezija, naklon brežine, potresna obtežba in obtežba zaradi pojava
zaledne vode.
2 Preverba globalne nestabilnosti
Za problematično brežino je potrebno izvesti stabilnostno analizo, določiti potencialne
globoke drsine ter predpisati ustrezno število in raster sider. Rezultate stabilnostne
analize se primerja z rezultati programa RUVOLUM®. Po potrebi se postopek ponovi.

Optimizirana rešitev

Celotna cena projekta

Sistema TECCO® in SPIDER® zagotavljata višjo stopnjo
zaščite kot klasične mreže, hkrati pa je potrebno vgraditi
manj sider. To pomeni, da sta čas vgradnje in cena
celotnega projekta manjša.

Klasične mreže

sistemi TECCO®
ali SPIDER®

Spletni program RUVOLUM® je brezplačno na voljo na:
www.mygeobrugg.com

Cena mreže
Cena sidranja
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Naši sistemi so razviti na sedežu podjetja v Romanshornu v Švici. Testirani so
pod nadzorom ter v sodelovanju s certifikacijskimi organi in z razvojnimi inštituti. Slika prikazuje testiranje sistema za stabilizacijo brežin v naravni velikosti.
Mreža iz visoko natezne jeklene žice, ki je uporabljena v našem TECCO® System,
je potrdila svojo zmogljivost v različnih testnih preskusih.
Rezultate preskusov smo uporabili za razvoj in verifikacijo programa RUVOLUM®.
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Preskusni poligon v Winterthuru, Švica: testiranje sistema v naravni velikosti, TECCO® sistem.

VARNOSTI NE
PREPUŠČAMO
NAKLJUČJU.

DOKAZANA
ZANESLJIVOST PO VSEM SVETU.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sedež podjetja in proizvodne zmogljivosti
Hčerinske družbe
Pisarne

Headquarter & production facilities

Partnerji

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Poglejte si posnetek našega preskusa
sistema v naravni velikosti:
www.geobrugg.com/TECCO-fullscale
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