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Concrete Canvas® GCCM (CC) permite 
execuția lucrărilor fără să fie nevoie de uti-
laje grele sau de instalații de amestecare; 
este necesar doar să se adauge apă pen-
tru hidratare.

Stratul de PVC pe una din fețele CC asi-
gură materialului o impermeabilitate exce-
lentă. Hidratarea se poate face prin stropire 
sau imersare completă în apă. Fibrele din 
interior împiedică apariția fisurilor și oferă 
elasticiticitate structurii realizate. 

Saltelele geocompozite Concrete 
Canvas® sunt disponibile în următoare-
le variante: CC1 (CC5), CC2 (CC8), CC3 
(CC13), CCHT1 (CCH5) și CCHT1 (CCH8).

CC reprezintă pentru sectorul de con
strucții civile o alternativă rentabilă la struc-
turile tradiționale din beton pentru o gamă 
largă de proiecte de drumuri care cuprind 
impermeabilizări de canale și rigole pentru 
gestionarea apei, control erozional și supri-
marea vegetației acolo unde este cazul.

CC oferă o soluție durabilă, atât pentru 
proiectele noi de infrastructură rutieră, cât 
și pentru cele existente. Viteza de instalare 
minimizează perturbarea traficului și ate-
nuează riscurile din trafic asociate cu lu-
crările de pe marginea drumurilor. CC este 
certificat BBA și are o durabilitate de peste 
120 de ani atunci când este utilizat corect.

Durabilitatea este una dintre cele 
mai importante preocupări ale compani-
ilor care caută soluții de management al 

apei și control erozional, CC fiind alternati-
va perfectă la beton deoarece are o masă 
redusă. Emisiile de carbon sunt conside-
rabil mai mici deoarece utilizează cu până 
la 95% mai puțin material decât soluțiile 
convenționale. Un singur palet de CC poate 
acoperi aceeași suprafață care sar acoperi 
cu două autobetoniere de 17T pentru mul-
te aplicații, conducând la costuri mai mici 
ale proiectului. În consecință, este mult 
mai rentabil pentru constructori.

Soluții tehnice

Saltelele Geosintetice - Concrete Canvas® GCCM  – 
o soluție durabilă pentru proiectele de infrastructură

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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Saltelele Geosintetice - Concrete Canvas® fac parte dintr-o nouă clasă, revoluționară, de materiale de construcții denu-
mită Geocompozite cu Ciment (GCCMs). Aceste produse sunt materiale flexibile, alcătuite din mai multe straturi: un ge-
otextil la partea superioară și o membrană PVC la partea inferioară, între cele două straturi aflându-se un amestec uscat 
de cimenturi prinse într-o matrice de fibre. Acest amestec de cimenturi uscate se întărește prin hidratare, formând un 
strat de beton subțire, durabil și rezistent la apă. În esență, este beton la rolă.
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Protecție taluz – Autostrada Amiva, 
Portugalia

În 2016, Concrete Canvas a fost uti-
lizat pentru protecția a 2 taluzuri situate 
pe Autostrada A24, Nó da Régua, Peso da 
Régua, Portugalia.

Instalarea sa realizat cu ajutorul unei 
macarale staționată la baza taluzului. 
Fiecare rolă a fost poziționată în partea de 
sus a taluzului și derulată în jos, echipa 
de instalare asigurânduse că a fost crea-
tă o suprapunere de 100 mm între straturi. 
Concrete Canvas a fost atașată la infra-

structura de beton existentă pe o parte cu 
șuruburi pentru zidărie.

În total, au fost instalați, pe taluzuri cu 
acces dificil 480 mp CC5TM de către 4 per-
soane, în timp de 3 zile (câte 8 ore/zi). 
Rodio Portugal SA au fost impresionați de 
viteza și ușurința instalării și iau în consi-
derare CC pentru utilizare în proiecte vii-
toare. Benzile de drum adiacente au putut 
rămâne deschise pe toată durata instalării, 
fără a fi cauzate perturbări în trafic.

CC a fost o soluție mai eficientă din 
punct de vedere al costurilor în comparație 
cu betonul torcretat, deoarece a per-
mis instalarea întrun spațiu relativ limi-
tat de drum. Cu soluția clasică, costurile 
ar fi fost mult mai mari pentru client din 
cauza restricționării traficului. De aseme-
nea, CC a reprezentat o soluție mult mai 
ecologică, deoarece lucrările au fost întro 
zonă cu cerințe speciale de integrare pen-
tru mediu și peisaj. Atât contractorul, cât 
și clientul final au avut doar comentarii po-
zitive despre produs și aplicarea lui, iar 
acum doresc să studieze comportamentul 
acestuia în timp pentru a confirma că sal-
telele Concrete Canvas reprezintă cu ade-
vărat o alternativă la metodele tradiționale.

Impermeabilizare canal - Varianta de 
ocolire Mihăilești, județul Giurgiu

CC a fost folosit în România și la „Varianta 
de ocolire Mihăilești”, județul Giurgiu (pe 
DN6), un drum cu câte două benzi pe sens, 
lung de circa 3,2 km. Geocompozitul din ci-
ment sa folosit pentru a impermeabiliza 
canalul colector care preia apele pluviale 
din zona de est a Centurii orașului Giurgiu. 
Lungimea canalului este de aproximativ 450 
m cu o adâncime medie de 1,2m. Această 
soluție a fost adoptată din cauza taluzurilor 
canalului care au o înclinare mai mare de 60 
grade. La o înclinare așa mare, instalarea 
betonului ar fi fost greu de instalat. În total, 
în luna ianuarie 2022, au fost instalați apro-
ximativ 2.000 m2 de CC8 în 10 zile. 

Ing. Ionel DAVIDESCU

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
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Protecție taluz – Autostrada Amiva, Portugalia

Impermeabilizare canal - Varianta de ocolire Mihăilești, județul Giurgiu


