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Soluții tehnice

Pentru a păstra drumurile funcționale si pentru a ga-
ranta exploatarea acestora pe termen lung, este necesară 
asigurarea performanței drenajului în acostament. 

DRAINCOTEX® este instalat de-a lungul acostamentului 
pentru a colecta apele pluviale de pe suprafața drumului și 
din straturile superioare ale acestuia. De asemenea previ-
ne migrarea apei de la partea superioară a drumului prin 
efectul de capilaritate.

DRAINCOTEX® este instalat împreună cu un tub de dre-
naj colector in interiorul șanțului excavat și fixat prin um-
plerea acestuia cu același material provenit din excavație.

Drenajul în acostament înlocuiește soluția tradițională 
realizată prin umplerea șanțului cu material granular izo-
lat de un geotextil filtrant.

DOUĂ FUNCȚII PRINCIPALE: 

DRAINCOTEX® instalat de-a lungul acostamentului 
are următoarele funcții:

DRAINCOTEX®:

Drenaj vertical în acostamentul drumului

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

Distribuitor în România al sistemelor Geobrugg:
Iridex Group Plastic | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | Voluntari | Județul Ilfov

T.: 021.240.40.43 | E.: dmc@iridexgroup.ro | www.iridexplastic.ro

Pentru mai multe informații:

AFITEXINOV
FRANȚA
www.afitex.com

Filtru geotextil
superior și inferior

Manta tub drenaj colector

Strat Drenant

Drenaj Filtrare

n Colectează apa infiltrată în corpul drumului și în straturile suport superioare ale acestuia.
n Previne infiltrarea apei din exterior prin efectul de capilaritate.
n Participă la creșterea duratei de exploatare a drumului datorită controlului strict al infiltrațiilor.
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AVANTAJE:

n Reducerea volumului de lucrări de terasamente 
n  Pământul excavat poate fi reutilizat la umplerea 

șanțului
n Este posibilă instalarea manuală sau mecanizată
n  Produsul este flexibil pentru a se modela după forma 

săpăturii 
n Reduce costurile comparativ cu soluția tradițională.

INFORMAȚII TEHNICE:

n  Geocompozit din polipropilenă

n  Lungimea rolei: 30 m

n  Adâncimea maximă a șanțului de drenaj: 2 metri

n  Diametru buzunar manta tub drenaj colector: 
100, 160, 200, 250 si 300 mm

INSTALARE:

Pasul 1 - excavarea 
șanțului destinat drenului

Pasul 2 - pregătire 
și așezare materiale 

componente DRAINCOTEX® 
înaintea umplerii

Pasul 3 - sigilarea 
învelitorii tubului de 
drenaj, cu aer cald

Pasul 4 - umplerea șanțului


