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Există mai mulți parametri variabili care trebuie luați în consi-
derare înainte de a lua decizia cu privire la sistemul adecvat care 
satisface nevoile proiectului dumneavoastră. Alegerea potrivită 
pentru fiecare proiect poate depinde de:

n aspecte de ordin estetic;
n durabilitate (durată de viață);
n spațiu disponibil pentru construcție (unghi fațadă);
n considerente geotehnice (tip de teren);
n limitare la un anumit buget.

Oricare ar fi caracteristicile proiectului, contactați-ne cu în-
credere deoarece noi vă putem oferi o structură de sprijin Tensar 
care se va adapta tuturor cerințelor dumneavoastră.

Sistemul TW1 de la Tensar a fost dezvoltat pentru a oferi 
inginerilor, arhitecților și constructorilor un pachet atractiv și eco-
nomic în cadrul structurilor de sprijin din pământ armat.

Sistemul Tensar TW1 are o reputație dovedită la nivel mon-
dial pentru calitatea în construcția structurilor de sprijin și a culee-
lor de pod, cu economii de până la 50% în comparație cu soluțiile 
tradiționale din beton armat. Acest sistem oferă o combinație de 
blocuri de beton și geogrile de armare, creând structuri durabile 
de susținere. O conexiune extrem de eficientă se realizează între 
bloc și geogrilă, creând o structură de sprijin rezistentă și durabilă.

Prin combinarea integrității structurale cu funcționalitatea și 
aspectul estetic, sistemul Tensar TW1 înfruntă orice provocare in 

situ. Alcătuit din blocuri speciale modulare TW1 combinat cu ge-
ogrile uniaxiale din polietilenă de înaltă densitate (PEID) și conec-
tori din polietilenă de înaltă densitate, special atașați în blocurile 
modulare, permite extinderea pe orizontală a geogrilei uniaxiale 
pentru armarea și consolidarea pământului, transformând astfel 
întreaga structură într-o masă solidă de tip monolit. Conexiunea 
eficientă dintre fațadă și geogrile este o caracteristică distinctă 
a sistemului, creând o structură de sprijin unică, rezistentă și 
durabilă, fără costuri de întreținere. Rezistența conexiunii între 
geogrila de armare și blochetul de fațadă s-a dovedit a fi decisivă. 
Geometria caracteristică a blocheților din beton permite crearea 
de curburi interne și externe.

În prezent, la nivel local, sistemele tradiționale pentru proiec-
tele civile majore sunt extrem de costisitoare prin necesitatea in-
stalării macaralelor în cazul panourilor sau folosirea unui material 
de umplutură de calitate, dar mult mai scump.

Prin contrast, sistemul TW1 este ridicat manual, dar este 
mult mai rentabil decât sistemele tradiționale. De asemenea, este 
suficient un material de umplere de calitate inferioară, care este 
mai ușor disponibil și mai puțin costisitor.

Alte avantaje ale sistemului: toleranța la tasări difențiate; op-
timizarea utilizării spațiului disponibil; rezistența foarte bună la 
încărcările din seism; posibilitatea utilizării materialelor granulare 
locale sau reciclate; presiunea redusă pe reazem; necesită puțină 
întreținere sau deloc; oferă reduceri semnificative ale emisiilor de 
carbon pe durata execuției, în comparație cu structurile tradiționale.

Soluții tehnice

Alegerea potrivită pentru proiectul dumneavoastră:

Sisteme Tensar pentru structuri 
de sprijin și culee de pod, cu blocheți 
modulari și geogrile uniaxiale 
Inoveco Expert împreună cu partenerul său TENSAR vă oferă o varietate largă 
de soluții economice și atractive pentru structurile de sprijin.

Fig. 1,2 – Instalare simplă, manuală, fără macarale sau sprijiniri Fig. 6,7  – Pod SOLCA –jud. Suceava – executat cu Sistemul Tensar TW1 (2019)
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Soluții tehnice
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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. 3,4,5 – Pasaj Năvodari – executat cu Sistemul Tensar TW1 (2016)

Fig. 6,7  – Pod SOLCA –jud. Suceava – executat cu Sistemul Tensar TW1 (2019)


