Barreiras flexíveis de arame de alta resistência

EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA
DESLIZAMENTOS SUPERFICIAIS

Os dados dos meteorologistas mostram-nos que o aquecimento global
está a provocar com maior frequência, intensas precipitações. Em ambientes naturais, estas massas de água adicionais elevam o risco de deslizamentos superficiais. Nossas barreiras são a única solução para escorregamentos superficiais em todo o mundo com certificação CE. Além
disso a sua estrutura ligeira e o método simples de instalação, fazem
desta solução, uma opção prática excepcionalmente rentável.
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Lucerna, Suíça: Instalação com helicóptero de uma barreira de protecção contra deslizamentos SL-150, 2014.

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

PODEMOS OFERECER-LHE A SOLUÇÃO
COMPLETA DE SEGURANÇA.
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
Custo-eficiência

SUPORTE NO
PROJETO

SERVIÇO GLOBAL
Pessoa de contato local
Formação e workshops

Levantamento
topográfico e avaliação
Análise e avaliação
de risco
Dimensionamento
da solução
Projectos 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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A ÚNICA BARREIRA FLEXÍVEL PARA
DESLIZAMENTOS SUPERFICIAIS DO
MUNDO COM CERTIFICAÇÃO CE.
Protecção eficiente das infraestruturas, contra deslizamentos superficiais

As nossas barreiras flexíveis de protecção contra deslizamentos superficiais reduzem os riscos associados a
deslizamentos em encostas ingremes e instáveis. Os
baixos níveis de deflexão do sistema fazem com que seja
possível instalar as barreiras muito próximo da infraestrutura objecto de protecção.
O que faz com que os nossos sistemas de protecção
sejam especialmente económicos, é que requerem um
esforço mínimo nos trabalhos de instalação e
escavação.

Talude original
Camada de solo inestável

Barreira flexível contra
deslizamentos superficiais

Exemplo: componentes de nossa barreira SL-150

Barra de ancoragem
com a cabeça FLEX

ou ancoragem de cabos
em espiral

Cabo de
retenção

Anel de travagem

Poste

Rede de cabo espiral SPIDER® S4-130 ou malha TECCO® G65/4
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QUALIDADE NA QUE
PODE CONFIAR.
Como meio de protecção contra deslizamentos superficiais, oferecemos-lhe dois tipos de barreiras. As barreiras
SL-150 estão desenhadas para suportar a pressão dinâmica até 150kN/m2 e contam com a nossa rede de
cabos em espiral SPIDER®, que trabalha em conjunto com uma malha secundária para conter os deslizamentos
de terra. A barreira SL-100 por sua vez, utiliza como elemento de retenção a malha TECCO® G65/ 4, esta
barreira é capaz de absorver uma máxima pressão dinâmica de 100kN/m2.
Ambas as versões têm em comum, que podem ser instaladas com um mínimo de recursos, o que oferece
uma poupança considerável em termos de custo e tempo de instalação. Os componentes podem ser transportados com recurso helicóptero em zonas de difícil acesso, em nenhum caso são necessárias máquinas
pesadas ou realizar nenhum tipo de movimento de terras. Além disso, as nossas barreiras também são
amigas do ambiente, têm um impacto ecológico mínimo no meio natural e são pouco visíveis à distância.

Nossas barreiras SL têm as seguintes características:
Malhas e redes de alta resistência
As barreiras absorvem tanto a alta pressão estática como dinâmica. A sua flexibilidade
faz com que os trabalhos de manutenção sejam mínimos, enquanto os níveis baixos de deflexão
permitem que sejam colocadas próximas do objecto a proteger.
Padrões mais altos em todo o mundo
A primeira solução aprovada pela ETA com certificação CE de acordo com a EAD 340020-00-0106.
Testes de campo em larga escala provaram que as barreiras são capazes de resistir a vários eventos com preenchimento completo.
Protecção contra desprendimentos
As barreiras desenhadas para deslizamentos superficiais, são muitas vezes utilizadas em locais
onde pode ocorrer queda de rochas. Por isso, as nossas soluções estão desenhadas e ensaiadas
também para a protecção contra queda de rochas até 500 kJ.
Instalação fácil
As barreiras podem ser adaptadas às condições locais e os seus componentes ligeiros
permitem que a instalação seja rentável.

Saia de Protecção
Uma malha em forma de saia tipo TECCO® G80/4, evita que o material escoe entre o cabo de
suporte inferior e a superfície do terreno, proporcionando uma protecção eficaz contra a
erosão e fuga do material retido.
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Nós conduzimos pesquisas e ensaios sobre os efeitos
de múltiplos e diversos impactos, como por exemplo
o de quedas de rochas, em nossos sistemas para deslizamentos superficiais. Nós comprovamos o desempenho de nossas barreiras para deslizamentos superficiais junto ao Instituto Federal Suíço para Pesquisa
de Florestas, Neve e Paisagem WSL (ETH).
Os dados produzidos também proveram os fundamentos do desenvolvimento de nossa ferramenta de
dimensionamento SHALLSLIDE. Este software de
dimensionamento está disponível gratuitamente no
myGeobrugg.com.

6

Campo de ensaios em Veltheim, Suíça: Ensaio de uma barreira contra deslizamentos superficiais tipo SL150 em condições reais 2011.

NÃO DEIXAMOS
A SEGURANÇA
AO ACASO.

CONFIABILIDADE COMPROVADA EM TODO
GEOBRUGG WORLDWIDE
O MUNDO.
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Parceiro

Sales offices
Partners

Mais informação na nossa página Web:
www.geobrugg.com/deslizamentos superficials
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O seu especialista local de Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacto
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