STABILIZAREA TERENULUI
stabilizarea straturilor necoezive
la drumuri si zone cu trafic

Geogrilele Tensar ® TriAx® s-au dovedit a fi extrem de eficiente
la confinarea si stabilizarea agregatelor. In majoritatea aplicatiilor
de stabilizare TriAx a inlocuit geogrilele biaxiale Tensar, oferind
chiar economii mai mari.

Cele sase aplicatii majore de stabilizare
a pamântului cu tehnologia Tensar
REDUCEREA
GROSIMII
STRATULUI

CRESTEREA
DURATEI
DE VIATA

Numeroase programe de
cercetare au demonstrat in
mod constant, de-a lungul
anilor factorii ridicati de
stabilitate atribuiti geogrilelor
Tensar. Cu performanta
imbunatatita a geogrilelor
Tensar® TriAx®, tehnologia
Tensar ofera acum reduceri si
mai mari ale cantitatii de
agregate.

Utilizarea geogrilelor Tensar
TriAx la constructia drumurilor
poate prelungi durata de viata
a acestora obtinandu-se,
economii considerabile in
bugetele de mentenanta.

Tehnologia Tensar — Solutii
practice dovedite si Know-How
pentru obtinerea lor
Bazata pe proprietatile specifice ale geogrilelor Tensar,
tehnologia Tensar este adoptata pe scara larga in armarea
si stabilizarea pamantului, oferind economii importante de
timp si cost. Va putem ajuta sa aplicati tehnologia Tensar
pentru imbunatatirea proiectului dumneavoastra.

UN GHID IN ALEGEREA SOLUTIEI DE STABILIZARE
A PAMANTULUI PENTRU PROIECTUL DVS.
De când Tensar a introdus geogrile rigide din polimeri, in urma
cu mai mult de 30 de ani, acestea au devenit o componenta
majora a proiectelor de constructii civile.
Un proiect poate necesita o singura aplicatie cu geogrile sau
poate implica o combinatie de aplicatii.
Pentru geogrile exista sase aplicatii majore de stabilizare
a pamantului.
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CRESTEREA
CAPACITATII
PORTANTE

Prin aplicarea tehnologiei
Tensar, capacitatea de
distributie a sarcinii unui strat
stabilizat cu Tensar® TriAx®
poate creste capacitatea
portanta a platformelor de
lucru pentru masini de mare
tonaj, macarale si instalatii
de foraj.

CONTROLUL
TASARILOR
DIFERENTIATE

Straturile multiple de geogrile
Tensar TriAx intr-un strat de
agregate creeaza o platforma
rigida flexibila. Prin utilizarea
tehnologiei Tensar, pot fi
atenuate efectele variatiei
calitatii stratului suport din
fundatie.

ACOPERIREA DEPOZITELOR
DE DESEURI ALCĂTUITE DIN
MATERIALE CU PORTANŢĂ
REDUSĂ

Unde terenul este extrem de slab,
tehnologia Tensar TriAx sta la
dispozitie pentru operatiuni de
acoperire. Geogrilele Tensar TriAx
ofera pozitionare in siguranţă şi
compactarea agregatelor in cazul
acoperirii lagunelor de namol şi
a depozitelor de deseuri industriale.

ACOPERIREA
GOLURILOR

In zonele unde terenurile de fundare
sunt expuse eroziunii, dizolvarii sau
prabusirii, tehnologia Tensar ofera
functia de suport pentru mentinerea
sigurantei in asteptarea unui reparati
temporare sau uneia permanente.
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Geogrilele Tensar ® TriAx® lucreaza prin confinarea agregatelor
Geogrilele Tensar® TriAx® pot rezolva probleme de stabilitate
deoarece materialele granulare se inclesteaza eficient in
ochiurile geogrilei. Atunci când agregatele sunt compactate
peste aceste geogrile, ele penetreaza partial aperturile geogrilei
si se sprijina pe nervuri. Inclestarea este mecanismul prin care
geogrila si agregatul interactioneaza sub o incarcare aplicata.
Acest mecanism duce la limitarea miscarilor laterale si respectiv
confinarea materialului granular.
Mecanismul de inclestare

Zona neconfinata

Zona de tranzitie
(Partial confinata)

Zona complet
confinata

Geogrila TriAx
Grad de confinare
Confinarea agregatului intr-un strat stabilizat mecanic. Un material eficient
de stabilizare asa cum este geogrila Tensar TriAx sporeste gradul de confinare
si inaltimea zonei confinate.

Ca un strat stabilizat sa fie eficient, el trebuie sa aiba capacitatea de
distribuire a sarcinii la 360 de grade. Pentru a asigura performanta optima,
intr-un strat stabilizat mecanic geogrila trebuie sa aiba o rigiditate radiala
sporita complet la 360 de grade.

Versatilitatea geogrilelor Tensar®
De la inceputul anilor 1980, câteva sute de milioane de metri
patrati de geogrile Tensar au fost utilizate in zeci de mii de
proiecte. In 2007 a fost introdusa geogrila Tensar TriAx care
ofera un progres semnificativ in tehnologia geogrilelor.
Geogrilele Tensar au fost utilizate in multe tari din lume,
in diverse conditii climatice si de teren, in mod frecvent
tehnologia Tensar fiind utilizata pentru rezolvarea
problemelor dificile de proiectare sau executie. Din procesul
de fabricatie al geogrilei Tensar TriAx rezulta o structura
hexagonala, constând din nervuri rigide si noduri de inalta
rezistenta care formeaza o apertura de triunghi echilateral.
Profilul unic al nervurii permite o mai buna "prindere"
a agregatelor in nervurile geogrilei astfel rezultand
o inclestare mecanica eficienta. Eficienta inclestarii ajuta
la controlul miscarii laterale si al dilatarii particulelor de
agregate, astfel incât rezulta un unghi mare de rezistenta la
forfecare. Acest efect se refera de asemenea si la "confinare"
deoarece inclesteaza eficient agregatele.
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Combinatia acestor caracteristici asigura ca, la straturile
granulare armate cu geogrila Tensar TriAx:

˴˴ Sarcina de tractiune in geogrila este generata la
incovoieri foarte mici pentru sustinerea incarcarii
aplicate pe verticala
˴˴ Deformarea in geogrila este foarte mica la sarcini de
lucru
˴˴ Beneficiul stabilizarii este localizat si poate fi dezvoltat
in zona incarcata
˴˴ Geogrila Tensar si materialul granular formeaza impreuna
un compozit - un strat stabilizat mecanic Tensar

Caracteristicile esentiale ale geogrilei
TriAx sunt rezistenta si rigiditatea
nodurilor, precum si grosimea
nervurilor.

Structura nervurii TriAx
influenteaza in mod direct
eficienta stratului stabilizat.

Toate geogrilele lucreaza in acelasi mod?
Aceasta este o întrebare comună atunci când se analizează
avantajele utilizării geogrilelor - in special intr-un pavaj rutier.
Răspunsul este, "Nu, geogrilele lucreaza in mod diferit și un
bun indicator al efectului de consolidare il constituie metoda
de fabricație". Calitatea inclestarii mecanice nu este aceeași
atunci când se compară procedeul de fabricare Tensar® cu alte
metode de realizare a geogrilelor, cum ar fi extrudarea, țeserea
și sudarea.

Sistemele Tensar sunt bazate pe efectul dovedit de inclestare
si confinare laterala a agregatelor. Cele mai multe geogrile
produse prin alte metode de fabricație, care creează nervuri,
noduri si aperturi diferite, lucreaza ca "membrane tensionate".
Realizarea membranei tensionate impune deformări mari de-a
lungul caii de rulare. A se vedea dovada pentru acest lucru mai
jos.

Geogrila alternativa

Geogrila Tensar

PAVAJ ARMAT CU GEOGRILA ALTERNATIVA MECANISMUL DE MEMBRANA TENSIONATA

PAVAJ STABILIZAT CU GEOGRILA TENSAR MECANISMUL DE INCLESTARE SI CONFINARE

˴˴ Membrana formata din geogrila alternativa necesita ancoraj la
margini

˴˴ Inclestarea si confinarea consolideaza stratul de agregat
˴˴ Distributia incarcariilor este marita

˴˴ Incarcarea este directionata catre membrana

˴˴ Deformare verticala redusa

˴˴ Geogrila si terenul se deformeaza

˴˴ Performanta imbunatatita

˴˴ Performanta obtinuta numai dupa trafic trafic intens
˴˴ Calea de rulare trebuie mentinuta pe acelasi fagas pentru
mentinerea efectului
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Tensar TriAx fabricat prin procedeul de perforare si etirare.

Efectul de confinare și proprietățile fizice ale geogrilei Tensar
TriAx perforata si etirata duce la reducerea fagaselor in
comparatie cu alte tipuri de geogrile. Această diferență de
performanță este subliniata de profilul fagasului, prezentat
mai sus, masurat ca parte a unui proces de drum detaliat
realizat de TRL (Laboratorul de Cercetare in Transport, Marea
Britanie). Acestea sunt secțiuni transversale ale fundatiei
studiate, care prezinta atât partea superioara a fundatiei
(300 mm grosime) cât și partea superioara a terenului
(CBR = 1,5%), înainte și după terminarea traficului.

Geogrila biaxiala
tesuta
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Geogrila alternativa manufacturata prin procedeu alternativ.

După 3.500 de treceri, se formeaza un fagas adânc în fundatia
armata (membrana tensionata) cu geogrila alternativa, avand
deformatii de dimensiuni cosiderabile. Un fagas similar s-a
dezvoltat la partea superioara a terenului natural. Rezulta
astfel remodelarea si slabirea fundatiei. In cazul Tensar
(mecanism inclestare), după 10.000 de treceri, fagasul in
fundatie este mult mai mic, cu deformare mică, iar la baza
fundatiei este neglijabil. Performanța geogrilei Tensar este
clara și în mod semnificativ diferita fata de geogrilele
fabricate prin alte metode (sudate, țesute, etc).
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Straturi Stabilizate Mecanic
Tensar®

Strat granular

Geogrila Tensar TriAx
t

Straturile granulare Stabilizate cu geogrile Tensar® TriAx®
lucreaza ca un geocompozit datorita mecanismului de
inclestare. Compozitul geogrila/agregat poate deci fi privit
ca un strat stabilizat mecanic Tensar® (SSM).

t

Proiectantii pot alege sa specifice un Strat Stabilizat
Mecanic Tensar, fiind convinsi ca proprietatile si
performanta compozitului sunt cunoscute si pot fi definite.

Strat compozit

Strat stabilizat mecanic

"Stratul echivalent nestabilizat" poate fi gândit în moduri
diferite și, prin urmare, poate fi introdus în metodele de
proiectare existente în funcție de modul în care s-ar potrivi
cel mai bine conceptul. Următoarele tipuri s-ar aplica în mod
normal, în cele mai multe modele.

grosime efectiva
(1,5 - 2) t

Strat nestabilizat echivalent

Factori de stabilizare

Parametri
proiectare

Gama Tensar
de incarcaturi
utile

Unitati de
Masura

Grosime "t"

1,5<t<2,5

mm

Modul "E"

1,5<E<3,0

kN/m2

Incarcare trafic "TIF"

3<TIF<15

Axe standard

1980

1990

2000

Factori de stabilizare Tensar – Imbunatatiri in tehnologia geogrilei pe
baza cunostintelor acumulate de-a lungul a peste 30 de ani de experienta.

Cuantificarea avantajelor performantei
De la incercarile in laborator, la incercarile de trafic la scara naturala
În scopul de a defini grosimea efectivă a Straturilor Stabilizate Mecanic Tensar, au fost acumulate date referitoare la performanțele
comune obtinute din numeroase incercari de trafic la scară naturala, monitorizate de-a lungul multor ani; inițial cu geogrile biaxiale
Tensar și recent cu geogrila TriAx.
A) 1981 — Testarea geogrilelor
Tensar pentru stabilizarea
pamântului a inceput in 1981 cu
câteva teste de portanta foarte
simple care au demonstrat
beneficiul mecanismului de
inclestare.
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B) 1985 — Tensar a aratat
implicarea completa in realizarea
testelor la scara naturala pe
o perioada de peste 20 de ani.

A

B

1992 — Incercarile din laborator sunt confirmata in mod repetat de
incercarile din santier.

1996 — Functia de confinare laterala a geogrilelor Tensar conduce la
reduceri semnificative ale adâncimii fagasului.

2000 — Teste de laborator la scara naturala efectuate de Laboratorul de
Cercetari in Transporturi din Marea Britantie comparând geogrila Tensar
cu alte tipuri de geogrile.

Aceste imagini prezinta cerecetarile in care s-a implicat Tensar® International de-a lungul anilor. Datele din
aceste teste au oferit factorii utilizati în metodele de proiectare empirice. Acum, tendința in proiectarea
fundatilor se îndreaptă spre metode de proiectare mai analitice acolo unde răspunsul fundatiei la sarcinile din
trafic poate fi observat pe modele numerice. Tensar International se afla in primul plan al acestei abordari,
prin modelarea efectului de stabilizare mecanica dat de geogrile.

2004 — Testarea nu se limiteaza la o singura regiune, ea a implicat
laboratoare independente si cercetari in intreaga lume.
2007 Centrul de Tehnologie Tensar — Instalatiile proprii pentru testari
permit investigarea geogrilelor, umpluturii si fundatiei.
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2004 — Una dintre cele mai lungi si riguroase incercari de trafic a avut
loc in cariera Feiring Bruck, Norvegia.

2008/2011 — Conditii de mediu controlat asigura rezultate comparabile ale
incercarilor de trafic.

Fiecare din cele sase aplicatii majore aduce beneficii
mari iar acestea pot fi adesea convertite in avantaje
economice

REDUCEREA GROSIMII STRATULUI DE AGREGATE
Prin reducerea grosimii stratului de agregat cu pâna la 50% , fara
pierderea performantei, in comparatie cu varianta standard nestabilizata,
constructorul poate economisi sume considerabile din costurile lucrarilor
de terasamente precum si din reducerea cu pâna la 50% a emisiilor de CO2.

CRESTEREA DURATEI DE VIATA
Reabilitarea drumurilor, in special daca implica reconstructia completa,
este scumpa pentru orice proprietar de drumuri. Un calcul valoric poate
arata ca, includerea unui strat stabilizat mecanic va spori de trei ori sau
mai mult durata de viata a drumului si prin urmare se reduce bugetul
anual de intretinere, pentru inlocuirea asfaltului, cu peste 50%.

CRESTEREA CAPACITATII PORTANTE
La terenuri slabe, cum ar fi turba, uneori este necesara construirea de
drumuri de acces care trebuie sa preia incarcari foarte mari. Accesul
macaralelor la instalatiile eoliene sunt un prim exemplu unde capacitatea
portanta trebuie sporita si proiectata pentru operatiuni sigure in santier.

CONTROLUL TASARILOR DIFERENTIATE
Multe santiere sunt situate in zone industriale "dezafectate" unde terenul
suport are proprietati diferite motiv pentru care straturile fundatiei sunt
predispuse la tasari diferentiate. Pentru observarea fagaselor, proiectele
Tensar au fost vizitate dupa multi ani de exploatare, confirmându-se ca
profilul suprafetei a fost pastrat. Economii de cost de peste 75% s-au
realizat cu solutii conventionale cum ar fi platofmele de lucru, care ofera
o infrastructura de sprijin pentru un pavaj rutier.

ACOPERIREA DEPOZITELOR DE DESEURI CU
PORTANTA REDUSA
Tensar® a dezvoltat tehnici de acoperire a depozitelor de deseuri cu
portanta redusa. Tehnologia Tensar a fost imbunatatita de-a lungul anilor
pentru a "face posibil imposibilul" iar acum a devenit metoda preferata
pentru acoperirea depozitelor de deseuri industriale si a lagunelor de
namol.

ACOPERIREA FISURILOR
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Zonele cu lucrari miniere abandonate necesita frecvent unele forme de
protectie impotriva pericolelor prabusirii subite si deschiderii unor
"cratere" adânci. Tehnologia Tensar a fost pusa la incercare in aceasta
aplicatie critica si, asa cum era prevazut, au reprezentat o avertizare si au
oferit timp suficient pentru ca autoritatile sa reactioneze si sa asigure
siguranta publica.

Exemple practice
de aplicatii majore

• Reducerea grosimii stratului de agregate
• Cresterea duratei de viata
• Controlul tasarii diferentiate
Instalare TriAx, Stoke

• Acoperirea depozitelor alcatuite din materiale
portanta redusa
• Cresterea capacitatii portante
Consolidarea terenurilor slabe in Ashbourne, Derbyshire

• Reducerea grosimii stratului de agregate
• Cresterea duratei de viata
Imbunatatirea si consolidarea autostrazii A66 din Melsonby

• Reducerea grosimii stratului de agregate
• Cresterea capacitatii portante
• Controlul tasarii diferentiate
Stabilizarea pamântului pentru usurarea parcarii pe teren neasfaltat in Lanarkshire
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Metode specializate de proiectare a fundatiilor
Pentru situatiile in care incarcari grele pe osii sau sarcini
extrem de concentrate pe roți definesc încărcarea din trafic,
Tensar® International a dezvoltat metode de proiectare
specifice pentru geogrile.

Stratul granular poate necesita stabilizare cu geogrile in
sistem multistrat. Metodele de proiectare utilizate de obicei
pentru platforme pentru incarcari mari au fost adoptate si
modificate pentru a include beneficiile stabilizarii cu geogrile.

PLATFORME
PENTRU
INCARCARI
MARI
La platforme pentru
incarcari mari poate fi
necesara stabilizarea
cu mai multe straturi
de geogrile.

PISTE AEROPORT
Intrucât greutatea noilor generatii de aeronave este in
crestere, sarcinile mari date de roti necesita o atentie sporita
in asigurarea unei platforme solide pentru pistele de rulare si
decolare.
Noua pista de rulare la Aeroportul Adelaide (Australia)

FUNDATIILE DOCURILOR
Manipularea containerelor si zonele de depozitare,
manipularea incarcaturii vrac si locurile de productie impun
adesea sarcini concentrate ridicate.
Geogrilele Tensar sunt perfecte pentru fundatiile docurilor (Constanta)

PLATFORME SIGURE DE LUCRU
Macaralele si instalatiile de foraj necesita o platforma de
lucru care sa functioneze in conditii de siguranta si cu precizie
controlata. In mod frecvent, aceste operatiuni au loc pe
terenuri foarte slabe.
Macara de mare tonaj pe platforma de lucru stabilizata cu Tensar

STABILIZAREA PATULUI CAII FERATE
Atât stratul de piatra sparta cât și substratul portant de sub
piatra sparta beneficiaza de stabilizare cu geogrila - în special
la terenuri slabe. Un strat armat portant introduce un modul
crescut în sprijinul pietrei sparte. Un strat de piatra sparta
stabilizat lateral confineaza piatra sparta și prelungește
suportul efectiv al traversei și șinelor.
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Beneficii ale stabilizarii terenului cu Tensar la calea ferata

Geogrila Tensar® TriAx® cu ochiuri mari - TXL

Geogrila Tensar TriAx standard - TX

Geocompozite Tensar TriAx - TXG

Servicii de asistenta Tensar ® International
Beneficiati de experienta si reputatia Tensar pentru un produs fara egal
SOLUTII PROFESIONALE

TENSAR OFERA 3 VARIANTE PRINCIPALE DE SERVICII

Oferim serviciile unei echipe de profesionisti ce va pot asista
in dezvoltarea conceptuala a proiectelor dumneavoastra
sau chiar la elaborarea integrala a proiectului. De asemenea,
asiguram consultanta si instruire in santier pentru o instalare
eficienta a produselor si sistemelor noastre in cadrul
proiectului dumneavoastra. Gama noastra de produse
inovative se combina cu experienta globala realizata in cadrul
a mii de proiecte, intr-o varietate mare de conditii climatice
si tipuri de pamanturi. Aceasta inseamna ca putem asigura
un punct de vedere specializat privind modul de utilizare
a produselor si sistemelor, precum si cele mai bune solutii
pentru aplicatiile dumneavoastra.
Ne angajam sa asiguram asistenta tehnica de cea mai buna
calitate privind modul de utilizare a produselor si sistemelor
noastre. Echipele proprii de ingineri constructori sau echipele
specializate de la Iridex Group Plastic vor lucra in parteneriat
cu dumneavoastra pentru a va asigura succesul proiectelor
dvs.

PROGRAMELE PENTRU PROIECTARE TENSARPAVE™
TensarPave este un program de proiectare dezvoltat de
Tensar International, incorporand parametrii de proiectare
TriAx® pentru solutiile economice de stabilizare a terenului
si proiectare in domeniul drumurilor. Programul de calcul
TensarPave este disponibil gratuit impreuna cu ghidul de
utilizare de la Tensar International.

FURNIZARE
FURNIZARE SI CONSULTANTA LA INSTALARE
Schite de principiu si consultanta

FURNIZARE SI PROIECTARE

Proiectare detaliata certificata si date de executie acoperite de
asigurarea de raspundere profesionala (RP)

Gama noastra de servicii include consultanta specifica privind
conceptele, proiectarea, constructia si instalarea, precum si
instruire generala privind aplicatiile Tensar si utilizarea
programului de calcul Tensar. Prin angajarea echipei noastre din
stadiile initiale ale proiectului, va putem ajuta sa castigati timp
si bani in fazele initiale ale proiectarii, prin dezvoltarea
conceptelor si analizarea fezabilitatii tehnice utilizand produse
si sisteme Tensar si prin furnizarea informatiilor cu privire la
bugetul lucrarii.

ASISTENTA TEHNICA
˴˴ Recomandari asupra modului de instalare a produselor
Tensar in cadrul proiectelor dvs.
˴˴ Instruire la instalare pentru demonstrarea modului de
aplicare a produselor noastre
˴˴ Recomandari de constructie pentru a raspunde problemelor
practice la instalarea produselor Tensar, pe masura
avansarii lucrarilor

INSTRUIRE

SUPORT TEHNIC

˴˴ Workshop-uri tehnice interactive

Putem de aemenea sa va sprijinim in proiectele
dumneavoastra cu ghiduri de executie si instalare, certificare
independenta si cu specificatii care sa va ajute la elaborarea
documentelor contractuale si a procedurilor de instalare.
Acestea sunt sustinute de o gama larga de studii de caz,
specificatii de produs si documente tehnice detaliate.

˴˴ Instruire individuala sau seminarii adaptate cerintelor dvs.

PROIECTARE
˴˴ Consultanta la proiectare pentru a va sprijini la integrarea
produselor si sistemelor Tensar in cadrul proiectului dvs.
˴˴ Detalierea costurilor pentru a va permite sa fiti competitivi
cu Tensar in proiectul sau oferta dvs.
˴˴ Proiecte de constructii si detalii de executie pentru
utilizarea produselor si sistemelor Tensar in lucrarea dvs.

ASISTENTA PROIECTARE

REVOLUTIE

˴˴ Recomandari privind aplicarea pentru a sustine conceptul
dumneavoastra de proiect

IN TEHNOLOGIA
GEOGRILEI

˴˴ Sugestii de aplicare care sa va ofere conceptul nostru de
proiectare
˴˴ Analiza proiectului dumneavoastra ce include produsele si
sistemele noastre
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Contactaţi Tensar Internaţional sau distribuitorul dvs. local
pentru a obţine mai multe informaţii despre produsele Tensar
şi aplicaţiile lor.
De asemenea, sunt disponibile la cerere, documentaţii tehnice,
detalii de instalare precum şi alte informaţii.
Gama completă de broşuri Tensar cuprinde:

Distribuitorul dvs. local este:

˴˴Geosinteticele Tensar în construcţii
Ghid al produselor şi aplicaţiile lor

Iridex Group Plastic SRL
Bd. Eroilor nr. 6 – 8, cod 077190
VOLUNTARI – ILFOV
Tel./Fax: +4021.240.40.43
E-mail: dmc@iridexgroup.ro
www.iridexplastic.ro

˴˴Stabilizarea terenului
Stabilizarea straturilor necoezive la drumuri si zone cu trafic
˴˴TriAx®: Revolutie in tehnologia geogrilelor
Proprietățile și avantajele geogrilei Tensar® TriAx®
˴˴Îmbrăcăminţi asfaltice
Armarea straturilor de asfalt pentru drumuri şi zone circulate
˴˴Soluţii Structurale Tensar
Culee de pod, ziduri de sprijin, taluzuri abrupte
˴˴Cai ferate
Stabilizare mecanica a agregatului si a stratului de baza
˴˴Fundaţii pe piloţi
Realizarea construcţiilor fără tasări pe terenuri slabe
˴˴Armare de baza
Utilizarea geotextilelor de mare rezistență Basetex
˴˴Sistem TensarTech® Stratum™
Sistem de saltele celulare pentru fundatii cu tasare controlata
˴˴Eroziune
Controlul eroziunii solului şi a versanţilor stâncoşi
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