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Experiența companiei Inoveco și a partenerului său Afitexinov 
își spun cuvântul în proiectarea și dezvoltarea sistemelor cu ge-
ocompozite pentru drenaj ca alternative la soluțiile tradiționale.

Timp de secole, materialele granulare au fost utilizate pen-
tru a asigura drenajul necesar în infrastructură sau construcții ci-
vile. În prezent, geocompozitul de drenaj cu minituburi oferit de 
AFITEXINOV oferă performanță și eficiență din punct de vede-
re al costurilor prin economisirea timpului de execuție, optimiza-
rea construcției, rezistență la uzură și durată mare de exploatare. 

Geocompozitul de drenaj cu minituburi este realizat prin combi-
narea a trei straturi de geotextile-interțesute și o serie de minitu buri 
din polietilenă de înaltă densitate perforate la 45 de grade (Fig. 1) 
în conformitate cu două axe alternate în mod regulat la 900 ce per-
mite captarea unui debit mare, chiar dacă panta este egală cu zero, 
evacuând apa din precipitații în direcția dorită mult mai repede decât 
un strat de drenaj omogen. Geocompozitul de drenaj DRAINTUBE 
îndeplinește cu succes funcțiile de separare, filtrare și drenare, esen-
țial pentru îmbunătățirea lucrărilor inginerești. În prezent, geocom-
pozitul de drenaj DRAINTUBE oferă, prin comparație cu o soluție 
tradițională, în proiectele de infrastructură următoarele avantaje:

Soluții tehnice

Geocompozite de drenaj cu minituburi
Schimbările climatice reprezintă o realitate pentru care inginerii proiectanți în cadrul domeniului sistemelor de drenaj tre-
buie să acorde o atenție deosebită. Efectele cumulative ale schimbărilor treptate ale hidrologiei datorate schimbărilor clima-
tice sunt de așteptat să modifice magnitudinea și frecvența debitelor maxime pe durata de viață a sistemelor de drenaj. Din 
 punct de vedere istoric, sistemele de drenaj în proiectele inginerești au fost văzute în perspective diferite, de la simple drenuri 
la sisteme complexe de drenaj pentru combaterea în general a excesului de apă, indiferent de cauza căreia i se datorează.

atentă a certificatelor puse la dispoziție de către
producător cu menționarea condițiilor de testare a
acestor sisteme. Trebuie solicitată Evaluarea Teh-
nică Europeană (ETA), precum și Documentul Euro-
pean de Evaluare (EAD), acesta din urmă fiind
documentul care descrie condițiile de testare și pe
baza căruia este realizată ETA.

Practica vine și confirmă faptul că testarea unor
astfel de sisteme la scara de 1:1 în condiții de
cădere liberă pe verticală constituie scenariul cel
mai sigur. Mai mult, în unele cazuri fiind vorba de
forțe exorbitante ce trebuie transferate și/sau disi-
pate într-un interval de timp extrem de scurt
(uneori de ordinul milisecundelor), este esențială
folosirea oțelului de înaltă rezistență la fabricarea
elementelor structurale principale.

Cele menționate mai sus sunt confirmate de
practică și în țara noastră, o situație de acest gen
fiind întâlnită în cadrul unui proiect de anvergură
realizat pe DN7 Valea Oltului. În cadrul proiectului
„Protecție ver sanți pe DN7, km 198+000 –
226+000”, având ca perioadă de execuție iunie
2008 – mai 2010, s-au ales spre rezolvare 18
poziții, considerate ca fiind critice. La poziția km
206+000, în 2008 s-a instalat o barieră de protecție
împotriva căderii blocurilor de rocă de 3.000 kJ,
energie corespunzătoare unui bloc de rocă ce cân-
tărește 9,60 tone, care lovește bariera cu 90 km/h.
În iulie 2013, bariera a reținut 8 m3, echivalentul a
aproximativ 17 tone de material stâncos (foto 5). 

Deși volumul de material a fost mai mare decât
cel cu care s-a efectuat testul, bariera a funcționat
cu succes, deoarece, datorită înălțimii mai reduse
de cădere a materialui, energia cinetică dezvoltată a
fost sub nivelul de 3.000 kJ.

Întrucât beneficiarul încă nu a luat măsurile de
întreținere care se impun, bariera se află și astăzi în
aceeași stare, estimând chiar că volumul de mate-
rial a crescut spre 19 tone (foto 6). Deși au trecut
5 ierni, în care s-a adăugat și încărcarea statică dată
de greutatea zăpezii, comportarea în timp a siste-
mului este exemplară.

Așadar, pe lângă solicitarea documentelor care
atestă certificarea unor astfel de bariere, se impune
și studierea condițiilor de testare din care rezultă
performanțele sistemelor. Doar astfel se poate face
o comparație obiectivă a unor sisteme încadrate,
teoretic, în aceeași clasă energetică. Aceste detalii
pot face diferența! q

Foto 5: Iulie 2013 ‐ barieră de 3.000 kJ
reținând aproximativ 8 m3 de material (DN7 km 206+000)

Foto 6: Septembrie 2018 ‐ stadiul aceleiași bariere de 3.000 kJ
(DN7 km 206+000)

Foto 4: Barieră pe DN66, retenție parțială de material la bază dar
plasa din oțel moale este perforată în jumătatea superioară

în mai multe locuri
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Fig. 1 - Alcătuire geocompozit Fig. 2 - Comparație sisteme de drenaj
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n  Economice (avantaj financiar în raport cu utilizarea materiale-
lor granulare) (Fig. 2)

n  Logistice (reducerea timpilor de execuție și volumului de trans-
port)

n  Punere în operă accelerată (DRAINTUBE foarte rapid în 
comparație cu un strat de pietriș compactat, separat de un ge-
otextil)
Geocompozitul de drenaj DRAINTUBE poate fi personalizat 

pentru a îndeplini cerințele stricte din proiecte pentru partea hi-
draulică, funcțiile de filtrare și separare.

Se poate demonstra că acesta poate fi mai eficient compara-
tiv cu alte tipuri de geocompozite de drenaj cu miez continuu da-
torită conservării proprietăților sale pe termen lung.

Afitexinov vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta să identificați 
corect geocompozitul cu proprietățile adecvate de performanță 
din gamă, în raport cu probleme pe care le-ați putea întâlni în 
proiectele dumneavoastră prin intermediul programului de calcul 

Lymphea®. Programul Lymphea® a fost dezvoltat de AFITEXINOV 
cu sprijinul Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) 
și LIRIGM (Universitatea din Grenoble) din Franța. 

Acest program permite determinarea debitului de curgere 
pentru mini conducte în funcție de caracteristicile fiecărui proiect:
n  lungimea drenajului;
n  panta;
n încărcare pe geocompozit;
n  presiunea hidraulică maximă admisă.
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Fig. 3 - Apa care intră în stratul de drenaj este drenată 
către miniconducte și este evacuată prin acestea în şanţul 

colector sau conducta principală de evacuare.


