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Protecție sporită conferită 
de soluțiile Geobrugg AG

INOVECO este distribuitor în Romania pentru 
sistemele GEOBRUGG AG de plase ancorate și ba-
rierele împotriva căderilor de roci. Aceste sisteme 
sunt certificate AFER si furnizează o alternativă 
economică și ecologică. Cu sistemele TECCO® și 
SPIDER® vă oferim soluții a căror fiabilitate a fost 
confirmată la nivel global. Încă din faza de proiec-
tare, cu ajutorul soft-ului gratuit RUVOLUM®, 
poate fi dezvoltată o soluție eficientă, specifică 
proiectului, ceea ce conferă o siguranță sporită. 

Nu în ultimul rând, această soluție instalată 
rapid într-o fază suficient de timpurie a proiec-
tului, poate proteja lucrătorii de pe șantier în 
timpul lucrărilor de tunel.

Un alt avantaj al sistemelor Geobrugg este 
că sistemul ecologic este conservat. Suprafețele 
nu sunt sigilate și sunt permeabile pentru floră și 
faună. Și din punct de vedere al poluării mediului 
ambiant, soluția este una prietenoasă, atât prin 
faptul că sistemele au amprenta de carbon mult 
mai redusă decât soluțiile clasice, cât și deoarece 

lucrările astfel executate afectează foarte puțin 
zona verde și permit ca după terminarea lor să se 
facă remedierile necesare prin înierbări, plantări, 
însămânțări, pe zonele afectate de lucrări (drumuri 
de acces, decopertări, organizări de șantier, etc.)

Domenii de aplicabilitate pentru 
produsele și sistemele Geobrugg AG

Garantate de specialiștii elvețieni, dezvoltate 
în parteneriat cu mediul academic și agremen-
tate de institute guvernamentale independente 
conform normativului european EOTA, produsele 
și sistemele GEOBRUGG AG, disponibile în portofo-
liul INOVECO, si-au dovedit eficienta in timp exce-
land în câteva domenii principale de aplicabilitate.

Protecția împotriva căderilor 
de pietre

10.000 kJ este recordul mondial pentru 
barierele împotriva căderilor de pietre și este 
deținut de GEOBRUGG AG. Aceasta este ener-
gia cu care un bloc de beton de 25 tone lovește 

cu o viteza de 104 km/h sistemul de protecție 
împotriva căderilor de pietre.

Stabilizarea și protecția pantelor

Siguranță, eficiență economică și durabili-
tate: Sistemele de stabilizare activa a pantelor 
tip plase ancorate sunt fixate de rocă, cu ancore 
și plăci de ancoraj. Acestea sunt adaptate la pa-
rametrii plaselor din sârmă de înaltă rezistență 
pentru a forma un sistem integral. Soluția este 
aproape invizibilă, stabilizează panta și, totodată, 
facilitează regenerarea durabilă a vegetației.

Protecția împotriva torenților 
și a alunecărilor superficiale

Barierele GEOBRUGG sunt singurele pe plan 
mondial care au fost dezvoltate, testate și agre-
mentate la scara 1:1 fiind supuse torenților naturali. 
Acestea protejează în mod eficient atât persoanele, 
cât și infrastructura în fața acestor pericole.

Prevenirea avalanșelor

Începutul sistemelor de protecție 
GEOBRUGG AG îl reprezintă sistemele de pre-
venire a avalanșelor instalate încă din 1951. 
Prin colaborarea strânsă cu Institutul Federal 
Elvețian de Cercetare pentru zăpadă și avalanșe 
(SLF), GEOBRUGG AG și-a optimizat în mod 
constant sistemul de protecție împotriva sar-
cinilor date de avalanșă și zăpadă. Instalațiile 
flexibile rețin volume mari de zăpadă. Chiar și 

Soluții tehnice

Siguranță și Fiabilitate este deviza Geobrugg 
în soluțiile de stabilizare a versanților adiacenți 
tunelurilor din infrastructura rutieră și feroviară 
Datorită extinderii infrastructurii, tot mai multe regiuni sunt dezvoltate și conectate la căile 
de comunicare existente. Fie din cauza volumului în creștere al traficului, din motive de pro-
tecție împotriva zgomotului sau pentru a ușura sarcina pe căile de acces, se construiesc tot 
mai multe tuneluri feroviare și rutiere. Această tendință este întărită și de faptul că metode 
și materiale de construcție noi, mai economice și mai eficiente și-au găsit drum în construcția 
de tuneluri. În același mod, inovațiile în afara tunelurilor sau rutelor de transport creează 
oportunități noi, eficiente și durabile. Stabilizarea portalurilor de tunel și tăierile adiacente 
de pantă reprezintă adesea o provocare. Deoarece sustenabilitatea măsurilor de construcție 
este din ce în ce mai critică, se solicită soluții ecologice pentru astfel de lucrări.

Protejarea infrastructurii căilor de acces rutiere și feroviare cu bariere împotriva căderilor de pietre

Tunelul rutier Demir Kapja, Macedonia Linia de cale ferată Ilva km 19, România
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în perioadele fără zăpadă, sistemul oferă pro-
tecție sigură împotriva evenimentelor cu căderi 
de pietre.

Armarea tunelurilor

Plasele GEOBRUGG din oțel de înaltă re-
zistență sunt utilizate în întreaga lume, în mine, 
tuneluri rutiere și de cale ferată, fiind destinate 
prevenirii prăbușirilor în mod eficient prin fur-
nizarea de sprijin în subtseran

Soluții pentru sporturile extreme

Multe circuite de Formula 1, curse de sporturi 
cu motor din oraș, circuite de curse permanente 
și piste de testare sunt protejate cu sisteme de 
protecție GEOBRUGG. Specialiștii elvețieni în si-
guranță au doar soluții testate și garantate de 
Institutul FIA. În Singapore, Sochi, Circuit of The 
Americas - pentru a numi numai câteva circuite 
de Formula 1, GEOBRUGG AG asigură siguranță 
atât pentru spectatori, cât și pentru participanți la 

fel ca și în alte locuri renumite și parcuri sportive 
regionale unde se desfășoară curse cu motor.

Protecție la impact

Pentru zona de impact, poligoane de tes-
tare și protecția împotriva exploziilor, plasele 
GEOBRUGG din sârmă de oțel de înaltă re-
zistență sunt utilizate la micșorarea daunelor 
produse de o accelerare rapidă a obiectelor sau 
oprirea resturilor rezultate în urma exploziilor.

Soluții tehnice

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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Stabilizarea pantelor pentru protejarea infrastructurii tunelurilor de cale ferată

Tunelul de cale ferată Bockenheim, Germania Linia de cale ferată Ilva km 2, România

Sistemele Geobrugg sunt testate la scară 1:1


