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Dilatációk

A termék jellemzői és előnyei
Az alapelv
A mageba TENSA®FINGER RSFD konzo-
los fésűs dilatáció kialakítása 60–500 mm 
közötti mozgástartománnyal rendelkező 
nagy forgalmat lebonyolító hidak eseté-
ben már többször bizonyított. A dilatáció 
robosztus acélprofiljai erős lehorgonyzó 
elemekkel rendelkeznek, melyek lehetővé 
teszik a dilatáció tartószerkezethez törté-
nő csatlakozását betonozással és az anyag-
fáradással szemben is kitűnő ellenállást 
biztosítanak. A konzolos fésűs elemek az 
acélprofilokhoz nagy szilárdságú előfeszí-
tett csavarokkal kapcsolódnak. A fésűs le-
mezek alatt vízelvezető csatorna található, 
mely a szélprofilokhoz kapcsolódik, de a 
dilatációt a mozgásában nem akadályozza. 
A TENSA®FINGER dilatáció alkalmazható 
mind aszfalt-, mind betonutakon.
Nagyobb mozgástartományú és nagyobb 
forgalmat lebonyolító hidakhoz a mageba 
a TENSA®FINGER GS csúszó fésűs modellt 
ajánlja, ami jelentősen csökkenti a hídszer-
kezetre áttevődő nyomaték negatív hatá-
sait.

Tulajdonságok
Zajcsökkentő felület
A fésűs dilatáció geometriai kialakítása 
miatt a nincsenek keresztirányú nyílások 
az úttesten. A gépjármű kerekei ezért fo-
lyamatos érintkezésben vannak a dilatá-
ció felszínével, csökkentve ezzel a rések 
széleihez ütköződő kerekek által keltett 
zajhatást, ami alacsonyabb zajszintet és 
magasabb vezetési komfortot biztosít. A 
TENSA®FINGER fésűs dilatáció ezért ki-
tűnően alkalmazható lakónegyedek vagy 
zajérzékeny területek közelében épített 
hidak esetében.
Felületi profilozás
Annak érdekében, hogy járművek kerekei 
jobban tapadjanak a dilatáció felszínéhez, 
a szerkezet 2 mm mély felületi mintázattal 
is ellátható. Ez növeli a közlekedésbizton-
ságot, különösen a nagy mozgáskapacitá-
sú, nagy felszínnel rendelkező dilatációk 
esetében.
Vízelvezető csatorna
A dilatáció alatt rozsdamentes acélból 
vagy más rugalmas anyagból kialakított 
vízelvezető csatorna helyezkedik el. Ez az 
elem mindkét végén lekerekített és a leg-
mélyebb pontján a híd vízelvezető rend-

szeréhez kapcsolódó kivezető csonkkal 
rendelkezik. A dilatáció vízelvezető csator-
nájából a szennyeződések könnyen kimos-
hatóak a hídtisztítási munkálatok alkalmá-
val. A tisztítási munkálatok megkönnyítése 
érdekében egy külső tömlőcsatlakozó  is 
felszerelhető a dilatáció forgalomtól elzárt 
részére. Amennyiben szükséges a vízelve-
zető csatornát szennyeződéstaszító felszín-
nel is el tudjuk látni, minimalizálva ezzel a 
tisztításra fordított munkát.
Zsalulemez
Az acélból készült zsalulemezek nemcsak 
támaszként szolgálnak a kirekesztés be-
tonozásakor evvel leegyszerűsítve a be-
építési munkálatokat, hanem a dilatáció  
vízelvezető csatornája is ezen elemekhez 
kapcsolódik. A tartósság növelése érdeké-
ben a zsalulemezek készülhetnek saválló 
acéllemezekből is.

Előnyök
• Erős, tartós jól megszerkesztett szer-

kezet
• A jó minőségű anyagok használata 

hosszú élettartamot biztosít
• A magas termékminőség következté-

ben a szerkezet működési és karban-
tartási költsége alacsonyabb

• Jobb zajvédelem az egymásba illesz-
kedő fésűknek köszönhetően

• A különleges kialakítású vízelvezető 
rendszernek köszönhetően 100%-ig 
vízzáró

• Könnyen alakítható a különböző vas-
tagságú útburkolathoz

1 Egymásba illeszkedő fésűk 
2 A felszíni mintázat a dilatáción történő jobb 

tapadást segíti 
3 Dilatáció vízelvezető zárólemezekkel
4 Tömlőcsatlakozó a vízelvezető csatorna  

tisztításához
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Dilatációk

Az RSFD-A típus keresztmetszeti rajza

tmin / tmaxB B

A

tmin / tmaxB B

A

Az RSFD-B típus keresztmetszeti rajza

A felhasznált anyagok minősége és a 
gyártott méretek
A gyártás során használt anyagok
A TENSA®FINGER dilatációk gyártásához 
az alábbi magas minőségű anyagokat hasz-
náljuk:
• Szélprofilokhoz: S235 és S355-ös acélt
• Fésűkhöz: S355 acélt
• Vízelvezető csatorna: EPDM-ből, puha 

PVC-ből vagy saválló acélból is készülhet 
a megrendelő igényei szerint

Korrózió elleni védelem
Az acél alkatrészek az ISO 12944-ben fog-
laltak alapján felületkezeltek, vagy az adott 
nemzeti szabványoknak megfelelőek (pl. 
ZTV-ING, ASTRA, RSV, ACQPA).

Típus
Mozgás- 

tartomány
A

RSFD-A*
A 

RSFD-B B tmin tmax

RSFD-A* 
súlya

RSFD-B
súlya

mm mm mm mm mm mm kg/m kg/m
RSFD 60 60 ≥ 295 ≥ 240 ≥ 270 70 130 112 75 
RSFD 80 80 ≥ 295 ≥ 240 ≥ 270 70 150 130 82 

RSFD 100 100 ≥ 295 ≥ 240 ≥ 270 70 170 129 93 
RSFD 120 120 ≥ 325 ≥ 242 ≥ 270 84 204 179 102 
RSFD 140 140 ≥ 295 ≥ 242 ≥ 270 84 224 154 120 
RSFD 160 160 ≥ 295 ≥ 250 ≥ 270 88 248 187 143 
RSFD 180 180 ≥ 325 ≥ 284 ≥ 305 108 288 198 176 
RSFD 200 200 ≥ 325 ≥ 284 ≥ 305 102 302 213 203 
RSFD 250 250 ≥ 330 ≥ 296 ≥ 305 132 382 254 250 
RSFD 300 300 ≥ 335 ≥ 306 ≥ 305 142 442 294 290 
RSFD 350 350 ≥ 350 ≥ 320 ≥ 305 190 540 375 328 
RSFD 400 400 ≥ 360 ≥ 330 ≥ 305 240 640 429 382 
RSFD 450 450 ≥ 365 ≥ 335 ≥ 318 174 624 498 443 
RSFD 500 500 ≥ 370 ≥ 350 ≥ 368 144 644 583 504 

Főbb méretek
RSFD-A típus (aszfalt burkolathoz)
• RSFD-A típus (aszfalt burkolathoz)
• Dilatáció 50 és 250 mm közötti aszfalt 

útburkolatú utakhoz
• A szélprofilokon lapos vas található a 

szigetelés csatlakoztatásához
• Megbízható, alaposan tesztelt kengyel-

pontok

RSFD-B típus beton pályához
• Dilatáció beton utakhoz és járdákhoz
• Megbízható, anyagfáradási teszteken is 

kitűnő teljesítményt mutató lehorgony-
zás.

*) 80 mm vastag aszfalt burkolat esetén

1 RSFD dilatáció aszfalt burkolathoz
2 Vízzáró szigetelés fogadásához szigeteléstartó 

lemezzel ellátott dilatáció
3 RSFD dilatáció beton pályához



mageba-group.com

engineering connections®

Dilatációk

Minőség és támogatás
Minőség
A mageba dilatációk az elmúlt több mint 
öt évtizedben, több ezer szerkezetben bi-
zonyítottak rátermettségüket a legszélső-
ségesebb körülmények között is. A kitűnő 
alapanyagokon kívűl a gyártásban és a 
beszerelésben dolgozó jól képzett munka-
társaink is nagymértékben hozzájárúlnak 
termékeink magas minőségéhez és tartós-
ságához. 
A mageba az ISO 9001-ben foglaltaknak 
megfelelő folyamatorientált  minőségbi-
zosítási rendszerrel rendelkezik. A minő-
ség olyan független intézmények által is 
rendszeresen ellenőrzött mint a Stuttgarti 
Egyetem Anyagvizsgálati Intézete (MPA) 
vagy az Innsbruck-i Egyetem. Ezen kívűl 
a mageba üzemei ISO 3834-2 hegesztési, 
valamint EN 1090 acélszerkezeti tanúsítvá-
nyokkal is rendelkeznek.

Vizsgálatok és nemzeti szabványok
A TENSA®FINGER dilatációt több alapos 
tesztnek is alávetették, hogy meggyő-
ződjenek kitűnő tulajdonságairól és tel-
jesítményéről. A lehorgonyzó elemeket 
például 2 millió terhelés ciklusú 2.75 Hz 
frekvenciájú 140 kN-os dinamikus fáradási 
teszten bizonyítottak. Ilyen terhelés alatt 
a dilatáció megfelelt az osztrák RSV 15.45 
szabványnak. Ez a rendszer a világon több 
ország nemzeti szabványainak is megfelel 
mint például Ausztria és Svájc.

 TENSA®FINGER RSFD dilatáció referencia projektek 

Beépítés
A dilatáció végleges összeszerelt állapot-
ban hagyja el az üzemet a kívánt beállítá-
sokkal (nyílás mérete). Szakembereink a 
dilatációt elhelyezése után rögzítik a híd 
vasalásához. A beton csak ezután kerül 
kiöntésre, véglegesen összekötve ezáltal a 
dilatációt a híd felszerkezetével.

Kapcsolódó termékek
Az itt felsorolt mageba termékek a 
TENSA®FINGER dilatációkkal együtt hasz-
nálhatóak:
• ROBO®DUR: Speciális habarcsból ké-

szült bordák amelyek megerősítik a 
dilatáció melletti aszfaltot, továbbá 
csökkentik a nyomvályúk kialakulásának 
esélyét, evvel növelik az utazási kényel-
met és a szerkezet élettartamát.

• ROBO®MUTE: Egy hangszigetelő  
függönyrendszer amely a dilatáció alatt 
és végein beépítve csökkenti a keletkező 
zajt.

• ROBO®GRIP:  Magas súrlódási együtt-
hatóval rendelkező csúszásgátló  
bevonat, mely meggátolja az áthaladó 
járművek megcsúszását nedves körül-
mények között.

• STATIFLEX®: Gyorsan kötő polimerbe-
ton sáv a dilatációk mellett, mely csök-
kenti a nyomvályúk kialakulásának esé-
lyét, növelik az utazási kényelmet és a 
szerkezet élettartamát.

Customer support
Termékspecialistáink mindig örömmel  
segítenek, az ön elképzeléseihez legjobban 
illeszkedő termékek kiválasztásában és az 
árajánlat készítésben is.
A mageba-group.com weboldalunkon 
további információkat találhat terméke-
inkről, referencia projektjeinkről és az 
ezekhez kapcsolódó pályázati dokumentá-
ciókról.
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