Bariere cu plasă inelară realizate din sârmă din oțel de înaltă rezistență

SOLUȚIA ECONOMICĂ
ÎMPOTRIVA TORENȚILOR

Schimbările climatice, ploile torențiale și alte evenimente meteorologice au
generat o creștere globală a torenților și deci, necesitatea de a combate
potențialul lor distructiv.
Barierele noastre flexibile cu plasă inelară, realizate din sârmă din oțel
de înaltă rezistență, asigură o protecție inovatoare și eficientă atât pentru
oameni cât și pentru infrastructură. Aceste sisteme se caracterizează prin
construcția lor simplă, prin durate scurte de instalare și prin modul discret
în care se încadrează în peisaj.
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Milibach, Hasliberg, Elveția: Lucrări de instalare a unei bariere UX, 2009

PENTRU LUCRUL
CEL MAI DE PREȚ
DIN VIAȚĂ:
SIGURANȚA
NOASTRĂ.

NOI PUTEM LIVRA PACHETUL
COMPLET DE SIGURANŢĂ.
La cererea dumneavoastră, putem prelua rolul de consultant, proiectant şi chiar şi pe cel de manager de proiect. Atât
soluţiile pe care le oferim, cât şi calitatea serviciilor noastre pentru clienţi sunt apreciate de partenerii noştri. Pentru noi,
un serviciu excelent este o parte integrantă a fiecărui proiect. Indiferent în ce fază a proiectului vă aflaţi, furnizăm
asistenţă şi expertiză necesare pentru a obţine cele mai bune rezultate – permiţându-vă astfel să economisiţi timp şi bani.

CONSULTANŢĂ
Soluţii alternative
Avantaje şi dezavantaje
Eficientizarea costurilor

ASISTENŢĂ
MULTILATERALĂ

ASISTENŢĂ LA
PROIECTARE

Persoană locală de contact
Training-uri şi ateliere

Examinare şi evaluarea
terenului
Evaluare şi analiza
riscurilor
Dimensionarea soluţiei
Proiectare dedicată

AUTORIZARE
Supravegherea proiectului
Inspecţia finală şi aprobare
Predare către client

PRODUCȚIE
Program personalizat
de livrări
Livrare conform
programului şi
bugetului

IMPLEMENTARE
Corecţii specifice
Instrucţiuni de instalare
pe şantier
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CONSTRUCȚIE SIMPLĂ,
FUNCȚIONARE FLEXIBILĂ.
Comparație între structurile convenționale de retenție și sistemele noastre UX / VX

Barierele noastre cu plasă inelară pot rezista la
încărcări statice și dinamice ridicate. Ele pot fi
instalate cu un consum minim de materiale și
manoperă, asigurând economii importante în
domeniul costurilor și al duratei de instalare.
În comparație cu soluțiile convenționale, care necesită
lucrări voluminoase de terasare și betonare în terenul
natural, sistemele noastre flexibile sunt deosebite mai
ales în ceea ce privește eficiența.

Costuri totale

Amprentă ecologică
Sisteme Geobrugg UX/VX
Structură de beton

Exemplu: Componente ale barierei UX împotriva torenților
Tijă de ancoraj
cu cap flexibil
Protecție antiabrazivă
sau ancora din cablu

Stâlp

Inel de frânare
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Plasă inelară
ROCCO®

CALITATE PE CARE
VĂ PUTEȚI BAZA.
Suplimentar față de durabilitatea lor ridicată, barierele noastre cu plasă inelară asigură drenarea apei.
De asemenea, ele pot fi instalate în cascadă, una în spatele celeilalte. Din acest motiv și datorită efectului
drenant al plasei, capacitatea de retenție a sistemului crește semnificativ în cazul apariției unui eveniment,
permițând reținerea materialelor solide, cum ar fi grohotișul și materialul lemnos plutitor.
În funcție de proprietățile văii, vom recomanda unul din cele două tipuri de sisteme de bariere împotriva
torenților. Seria UX oferă bariere împotriva torenților pentru văi mai largi. Pe de altă parte, pentru torenții
din văi înguste folosim sistemul VX, care cuprinde secțiunea fără ca stâlpii să mai fie necesari. Toate
barierele noastre au un lucru în comun: ele au fost verificate prin mai multe teste 1:1 la scară largă în teren și
și-au demonstrat capacitatea funcțională.

Barierele noastre UX / VX au următoarele particularități:
Plasă din sârmă din oțel de înaltă rezistență
Combinație optimă între stabilitate și flexibilitate. Bariera absoarbe forțe dinamice și
statice ridicate, permițând plasei să-și păstreze efectul protector chiar și atunci când
este plină cu aluviuni.
Sisteme complete testate
Barierele noastre sunt singurele soluții de protecție împotriva torenților care au fost supuse
unor teste pe scară largă în teren, într-o gamă extrem de variată de condiții.

Simplu de instalat
Componentele ușoare reduc volumul de lucru necesar în timpul transportului și al instalării.
Barierele sunt ușor de adaptat în orice teren, oferind economii de timp și bani.

Instrumentul de dimensionare DEBFLOW
Datorită dimensionării rapide și eficiente asigurate de instrumentul nostru special, este
garantată o funcționare fiabilă, chiar și în cazul barierelor instalate în cascadă.

Protecție de primă clasă împotriva coroziunii
Protecția sistemelor noastre împotriva coroziunii va dura timp de generații. Aceasta
înseamnă că clienții noștri beneficiază de costuri de întreținere deosebit de mici.
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Alături de Institutul Federal Elvețian pentru Cercetarea
Pădurilor, Zăpezii și a Peisajelor (WSL), am efectuat
teste intensive în laborator și pe teren. Aceste teste au
demonstrat că barierele noastre VX/UX cu plasă inelară
pot rezista la solicitări semnificative produse de torenți.
Pe baza rezultatelor acestor teste și a experienței
practice, am dezvoltat soft-ul nostru de dimensionare
DEBFLOW. Acest soft de dimensionare este disponibil
gratuit pe myGeobrugg.com.
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Poligonul de testare din Illgraben, Elveția: testarea 1:1 în teren a unei bariere VX.

NOI NU LĂSĂM
SIGURANȚA
LA VOIA
ÎNTÂMPLĂRII.

ÎNCREDERE
DOVEDITĂ ÎN TOATĂ LUMEA.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sediu central & unități de producție
Filiale
Birouri de vânzări
Parteneri

Headquarter & production facilities
Subsidiaries
Sales offices
Partners

Instrumentul nostru de dimensionare DEBFLOW este disponibil aici:
applications.geobrugg.com
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Specialistul dvs. local Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacts

A BRUGG GROUP COMPANY

