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Urządzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne mageba –
dla trwałego komfortu przejazdu

TENSA®GRIP Typ RS oraz RS-LS
dopasowane, szczelne, wytrzymałe

Urządzenia dylatacyjne

Charakterystyka i zalety produktu
Wprowadzenie

TENSA®GRIP Typ RS-80 z profilem RS-B

Jednomodułowe urządzenia dylatacyjne
TENSA®GRIP RS oraz RS-LS są zbudowane
z masywnych profili skrajnych oraz wymienialnej elastomerowej wkładki uszczelniającej. Mogą być one stosowane dla
asfaltowych jak i betonowych nawierzchni drogowych. Urządzenia dylatacyjne
TENSA®GRIP zostały zaprojektowane dla
obiektów mostowych o dużym obciążeniu
ruchem i mogą bez problemu sprostać obciążeniom wywołanym przez pojazdy specjalne jak np. pługi lub ciężkie transporty.

• Urządzenia dylatacyjne dla nawierzchni
betonowych i ciągów pieszych
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• Profile skrajne nie posiadają półki do
połączenia z izolacją i kotwione są przy
użyciu poziomych trzpieni
Przekrój poprzeczny, Typ RS-80 z profilem RS-B
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Właściwości
Nominalny zakres przemieszczeń urządzeń
dylatacyjnych TENSA®GRIP Typ RS wynosi
80 mm, jednak wartość ta może być dostosowana do indywidualnych wymagań.
Poprzez zastosowanie specjalnego profilu
uszczelniającego i płyty osłonowej, możliwe jest zwiększenie przemieszczeń do
150 mm. Dotyczy to np. kładek dla pieszych lub obiektów kolejowych. Technologia produkcji profili skrajnych, umożliwia
ich dostosowanie do dowolnej grubości
nawierzchni.
Urządzenia TENSA®GRIP Typ RS-LS wyposażone są w nakładki wyciszające, tzw.
“płyty sinus” mocowane do profili za pomocą śrub. Redukują one do 80 % hałasu
emitowanego przez pojazdy. Zastosowanie
nakładek wyciszających pozwala na zwiększenie przemieszczenia do 100 mm.
Typy urządzeń
TENSA®GRIP Typ RS-80 z profilem RS-A

TENSA®GRIP Typ RS-LS100
• Urządzenia dylatacyjne z mocowanymi
na śruby płytami sinus
• Przemieszczenie nominalne: 100 mm
Przekrój poprzeczny, Typ RS-LS100
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Produkcja urządzeń dylatacyjnych
TENSA®GRIP RS-LS
Montaż na budowie
Urządzenie TENSA®GRIP RS-80 ustawione
w niszy dylatacyjnej
Betonowanie zakotwień urządzenia
dylatacyjnego

• Urządzenie dla nawierzchni asfaltowych, o grubości od 50 do 300 mm
• Profile skrajne z półką poziomą umożliwiającą szczelne połączenie z izolacją
• Zakotwienia pętlowe z blachą węzłową
Przekrój poprzeczny, Typ RS-80 z profilem RS-A
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Zalety
• Solidna, trwała i sprawdzona przez
lata konstrukcja
• Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów zapewnia długą żywotność
• 100 % wodoszczelność dzięki specjalnemu profilowi uszczelniającemu
oraz profilom skrajnym wyposażonym w półki do połączenia z izolacją
konstrukcji
• Zwiększona ochrona przed hałasem
dzięki użyciu nakładek wyciszających
• Łatwa adaptacja do nawierzchni
o różnych grubościach
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Urządzenia dylatacyjne

Dane techniczne i opcje
Materiały

Wodoszczelność

Do produkcji urządzeń dylatacyjnych
TENSA®GRIP stosowane są wysokiej jakości materiały:

Urządzenie TENSA GRIP jest w 100 % wodoszczelne dzięki stosowaniu sprawdzonych profili uszczelniających.

• Profile skrajne ze stali S235 lub S355;
na życzenie dostępne są również profile
hybrydowe, lub w całości ze stali nierdzewnej

Profile te zapewniają niezawodną eksploatację na wielu mostach na przestrzeni
kilku już dekad. Specjalny kształt profili
z wieloma punktami uszczelniającymi oraz
zamka, w którym jest on zamocowany zapobiegają przedostawaniu się wody w głąb
szczeliny dylatacyjnej.

• „Płyty Sinus“ ze stali S355 lub
nierdzewne
• Profil uszczelniający z EPDM lub CR
Zabezpieczenie przed korozją
Profile stalowe są zabezpieczane przed
korozją zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 12944 oraz specyfikacji technicznych projektu. Stosowane są powłoki
malarskie, metalizacyjno-malarskie oraz
cynkowanie ogniowe. Jakość stosowanych
powłok odpowiada kategorii korozyjności
C5 wg PN-EN ISO 12944-2.
Płyty sinus mogą zostać poddane procesowi cynkowania ogniowego HTV, tj.
w wysokiej temperaturze, sięgającej
630 °C (High Temperature Galvanizing).
Ten zaawansowany proces galwanizacji
tworzy powłokę cynkową o twardości 150
HV co znacznie zwiększa jej odporność na
ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
Redukcja hałasu
Przykrycie szczeliny dylatacyjnej płytami
sinus umożliwia redukcję do 80 % hałasu
od przejeżdżających samochodów. Koła
pojazdu pozostają w stałym kontakcie
z powierzchnią urządzenia, co eliminuje hałas powodowany przez uderzenia
o krawędź szczeliny dylatacyjnej. Specjalny kształt płyt sinus umożliwia bezpieczny przejazd przez urządzenie także
motocyklom i rowerom. Urządzenia dylatacyjne TENSA®GRIP RS-LS wyposażone
w płyty sinus są idealnym rozwiązaniem
dla obiektów mostowych usytuowanych
na terenach miejskich oraz obszarach
wrażliwych na hałas.
Ponieważ płyty sinus są przykręcane, a nie
przyspawane do profili skrajnych, w razie
potrzeby można szybko i łatwo wymienić
profil uszczelniający.
Zastosowanie płyt sinus umożliwia zwiększenie zakresu przesuwów do 100 mm.
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Ewentualna wymiana uszkodzonego profilu uszczelniającego jest szybka i niedroga.
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Profil uszczelniający z garbem
Alternatywą dla standardowego profilu
uszczelniającego o przekroju poprzecznym
zbliżonym kształtem do litery V, jest profil
z tzw. “garbem”. Dodatkowy, asymetryczny garb wypełnia w znacznej części szczelinę pomiędzy profilami stalowymi. Garb
pozostaje na stałej wysokość, także gdy
urządzenie zamyka się lub otwiera. Profil
z garbem uniemożliwia gromadzenie się
w szczelinie większych zanieczyszczeń np.
kamieni. Zmniejsza to nakłady na konserwację i czyszczenie urządzenia w trakcie
jego eksploatacji.
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Kapy chodnikowe
Geometria urządzenia
dylatacyjnego
TENSA®GRIP może być w prosty sposób
dostosowana do przekroju poprzecznego ustroju nośnego. W strefie kap chodnikowych profile dylatacyjne mogą być
kotwione za pomocą kotew pętlowych
o niskiej wysokości lub za pomocą trzpieni.
Przyspawane do profili tzw. blachy krawężnikowe odwzorowują kształt krawężników.
Urządzenie może zostać przykryte blachą
zabezpieczającą, a w profilach wykonane
przepusty na instalacje teletechniczne.
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Blachy szalunkowe
Blachy szalunkowe mocowane są w dolnej
części urządzenia. Zmniejszają one nakład
pracy podczas deskowania i betonowania
nisz dylatacyjnych. Mogą być wykonywane ze stali czarnej zabezpieczonej przed
korozją, galwanizowane lub ze stali nierdzewnej.

1
2
3
4

Płyty Sinus
TENSA®GRIP RS w strefie chodnika
TENSA®GRIP RS z załamaniem w poziomie
TENSA®GRIP RS z blachami krawężnikowymi
i otworami technologicznymi
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Urządzenia dylatacyjne

Jakość i wsparcie techniczne
Jakość

Montaż

Powiązane produkty

Przez ponad pięć dekad urządzenia dylatacyjne TENSA sprawdziły się w tysiącach
konstrukcji w najbardziej wymagających
warunkach eksploatacji. Oprócz sprawdzonych cech produktu, do wysokiej jakości
i trwałości produktu przyczynia się również długoletnie doświadczenie naszego
wykwalifikowanego personelu produkcyjnego i montażowego.

Urządzenia dylatacyjne dostarczane są
na budowę gotowe do wbudowania,
z ustawionym w wytwórni wstępnym
rozwarciem modułu (tzw. pre-setting).
Wykwalifikowani monterzy BBR Polska
precyzyjnie ustawiają urządzenie dylatacyjne w niszach na projektowych rzędnych
i stabilizują jego pozycję mocując kotwy do
zbrojenia ustroju nośnego. Po tej operacji
uzupełniane jest zbrojenie nisz dylatacyjnych i układany jest w nich beton.

Łącznie z jednomodułowymi urządzeniami
dylatacyjnymi TENSA®GRIP, mogą być zastosowane następujące produkty:

Urządzenia dylatacyjne TENSA®GRIP mogą
być również dostarczane w odcinkach dostosowanych do etapów budowy. Profile
przygotowywane są w wytwórni do wykonania styków spawanych na budowie. Profil
uszczelniający wykonany i dostarczany jest
w jednym odcinku. W przypadku montażu
odcinkowego, jest on zwykle montowany
w wytwórni w jednej z części urządzenia,
a jego montaż w pozostałej części wykonuje się na budowie po zespawaniu profili
stalowych. Zapewnia to wodoszczelność
na całej długości urządzenia dylatacyjnego. W razie konieczności istnieje również
możliwość wulkanizacji odcinków profilu
uszczelniającego na budowie.

• STATIFLEX®: Pas wzmacniający wzdłuż
dylatacji z szybkosprawnego betonu
polimerowego, zmniejsza koleinowanie,
zwiększa komfort przejazdu i trwałość
urządzenia dylatacyjnego

Urządzenia dylatacyjne TENSA®GRIP RS
produkowane są we własnej wytwórni BBR
Polska, wybudowanej od podstaw do tego
celu i wyposażonej w nowoczesne urządzenia oraz instalacje. Zapewnia to pełną
kontrolę nad każdym etapem procesu produkcyjnego.
Aprobaty
Urządzenia dylatacyjne TENSA®GRIP RS
objęte są Krajową Oceną Techniczną
Nr IBDiM-KOT-2019/0390.
BBR Polska wdrożyła i utrzymuje Zakładową Kontrolę Produkcji, a zakład produkcyjny poddany jest stałemu nadzorowi prowadzonemu przez niezależną instytucję
kontrolną. Produkcja urządzeń dylatacyjnych odbywa się zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 1090.

• ROBO®DUR: Wzmocnienie przyległej
do urządzenia dylatacyjnego nawierzchni asfaltowej przez wypełnienie wykonanych w niej skośnych nacięć („użebrowanie”) specjalną zaprawą. Ogranicza
to koleinowanie nawierzchni, zwiększając komfort przejazdu i trwałość urządzenia dylatacyjnego

• ROBO®MUTE: System wygłuszający
obejmujący maty montowane pod urządzeniem dylatacyjnym, w celu redukcji
emisji hałasu
Wsparcie techniczne
Nasi specjaliści chętnie doradzą i zaproponują optymalne rozwiązania dla potrzeb
Państwa projektu.
Na
naszej
stronie
internetowej
www.bbr.pl, znajdą Państwo dodatkowe
informacje o oferowanych produktach
i usługach.

Projekty referencyjne TENSA®GRIP RS oraz RS-LS

Most Świętokrzyski
w Warszawie

Obwodnica Gorzowa
Wlkp

S5 AleksandrowoTryszczyn

S8 Warszawa- Marki

S8 Wiśniewo-Mężenin

ul. Ogińskiego w
Bydgoszczy

Typy urządzeń dylatacyjnych mageba
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