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Soluții tehnice

Rolul geogrilelor triaxiale în progresul 
tehnologiei construcțiilor de drumuri
În concepția modernă, compozitele sunt amestecuri sau asocieri de câte două 
materiale cu proprietăți fizico-mecanice complementare care respectă princi-
piul continutății geometrice al deformațiilor formulat de Saint Venant. Practica 
a demonstrat și istoria a reținut numai armarea pământurilor necoezive sau 
granulare. Pământul armat a fost inventat de francezul Henri Vidal și brevetat 
la Londra în 1962. Principiul de armare al lui Vidal se bazează, pentru transferul 
de eforturi unitare dintre pământ și armătură, pe „efectul de ancorare” care 
folosește rezistența la întindere a armăturii prin eforturile unitare normale σ. 
Pământul armat este un material compozit și diferă în mod esențial de betonul 
armat. Practic primul pas inovativ a fost făcut prin producerea geogrilelor cu 
noduri integrate rigide. Al doilea pas inovativ privește nervurile grilelor care 
concură în noduri. Conformarea geogrilelor după nervuri a atins performanțe 
remarcabile și procesul de perfecționare este, se pare, în progres. Acestea sunt 
structuri spațiale de pământ granular confinate gravitațional sau auto-confinate. 

Geogrilele triaxiale

Era firesc ca după geogrilele mono şi 
biaxiale gândirea inovativă a producă-
torului să ofere o capacitate sporită de 
acoperire a planului de eforturi şi defor-
maţii. Păstrând aceleaşi reguli topologice 
de congruenţă şi automorfism, dar şi ca-
racterul rigid al nodurilor, prin dispunerea 
geogrilelor după trei direcţii decalate între 
ele cu câte 60° se obţin aşa numitele ge-
ogrile triaxiale (Fig.1). Performanţa este 
tehnologică deoarece cu câteva decenii în 
urmă, întinderea simultană după numai 
două direcţii perpendiculare constituia o 
problemă. 

Fig. 1 - Axonometria 
geogrilelor triaxiale

Performanţa mecanică este ilustrată 
foarte sugestiv prin comparaţia dintre ca-
pacitatea portană sub forţă concentrată a 

geogrilei biaxiale cu albastru şi cea a ge-
ogrilei triaxiale cu roşu. Aici este vorba 
de capacitatea de acoperire care în cazul 
geogrilelor triaxiale are o acoperire mult 
mai mare decât cea a geogrilelor biaxiale 
(Fig.2). Consecinţa acestei inovaţii este de 
natură economică. La lucrări de structuri 
de sprijin geogrilele monoaxiale rămân în 
continuare cele mai eficiente.

Figura 2 - Acoperirea radială 
la geogrila biaxială, albastru 

şi geogrila triaxială, roşu

Distribuţia de sarcină este tridimen
sio nală în natură şi acţionează ra-
dial la toate nivelurile în agregat.  
Pentru ca un strat stabilizat să fie efici-
ent, acesta trebuie să aibă capacitatea 
de a distribui sarcina la 360 de grade. 
Pentru a asigura o performanţă optimă, 
consolidarea geogrilei întrun strat sta-
bilizat mecanic ar trebui să aibă o rigidi-
tate radială mare dea lungul celor 360 

de grade. Geogrilele biaxiale au rigiditate 
la întindere în principal pe două direcţii.  
Geogrilele triaxiale au trei direcţii principale 
de rigiditate, care sunt sporite suplimentar 
de către geometria lor triunghiulară rigidă. 
Acest lucru produce o structură semnifica-
tiv diferită de orice alt tip de geogrile şi 
oferă rigiditate ridicată la 360 de grade. 
Un produs cu adevărat multidirecţional cu 
proprietăţi aproape izotrope.

Întrun strat stabilizat mecanic, par-
ticulele de agregate se încleştează în 
geogrilă şi sunt confinate în aperturi, 
creând un material compozit cu carac-
teristici îmbunătăţite de performanţă. 
Proprietăţile structurale ale stratului sta-
bilizat mecanic sunt influenţate de am-
ploarea şi profunzimea zonelor închise. 
Forma şi grosimea nervurilor geogrilei şi 
structura globală a geogrilei triaxiale are 
o influenţă directă asupra gradului de 
izolare şi eficienţă a stratului stabilizat.  
Geogrila triaxială îmbunătăţeşte magnitu-
dinea confinării şi creşte adâncimea zone-
lor confinate.

A fost făcut un număr mare de teste 
şi încercări, cu scopul de a demon-
stra performanţa geogrilei triaxiale în 
comparaţie cu geogrila biaxială. Testele 
au inclus încercări sub încărcarea din trafic 
făcute la Universitatea din Nottingham şi 
la scară naturală, la Laboratorul de Studii 
în Transport. Sau făcut de asemenea eva-
luări ale degradării la instalare, capacitate 
portantă şi teste pe teren, parte a progra-
mului riguros de testare.

Instituţii din cadrul Centrului de In-
gineria Transportului din Nottingham al 
Universităţii din Nottingham, au fost fo-
losite pentru a identifica proprietăţile de 

Figura 3 - Distribuția încărcării 
la 360 de grade
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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
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proiectare necesare pentru performanţa 
îmbunătăţită şi pentru a ajuta la modelarea 
şi definirea geogrilelor triaxiale. Încercări 
sub încărcare din trafic au fost făcute, la 
scară mult mai mare, în cadrul Laborato-
rului de Studii în Transport. Atât geogrilele 
triaxiale, cât şi cele biaxiale, au fost testate 
cu grosimi variabile de agregat, fiecare la 
10.000 de treceri de roată. Rezultatele au 
arătat că deformaţiile cauzate de roată au 
fost mult mai reduse în cazul geogrilelor 
triaxiale şi au demonstrat astfel beneficiile 
structurale ale acestei geogrile. Institutul 
de testare sub încărcare din trafic al Cen-
trului de Ingineria Transportului din Not-
tingham a fost folosit pentru a obţine o 
cantitate mare de rezultate din teste, atât 
pentru geogrila biaxială cât şi pentru geo-
grila triaxială, care au confirmat beneficiile 

mult îmbunătăţite ale geogrilelor triaxiale, 
în comparaţie cu cele biaxiale.

Contribuţia structurală adusă de geo-
grila triaxială este de stabilizare a pămân-
tului folosit la drumuri şi zone supuse la 
trafic pentru a crea un strat stabilizat me-
canic. Particulele de material granular se 
încleştează în geogrilă şi se confinează în 
aperturile geogrilei rigide, creând un ma-
terial compozit îmbunătăţit având caracte-
ristici de performanţă superioare.

Capacitatea geogrilei triaxiale de a 
distribui încărcarea creşte capacitatea 
portantă a platformelor de lucru pentru 
echipamente grele, macarale şi utilaje. 
Pentru constructor acest lucru înseamnă 
mai puţin agregat natural pentru a construi 
platforma, fapt care poate rezulta întro 
execuţie mai rapidă şi un cost mai mic, în 

comparaţie cu construirea unei platforme 
tradiţionale, fără armături de pământ.

Geogrilele au fost folosite încă de la în-
ceputul anilor 1980 pentru armarea agre-
gatului în drumuri construite peste turbă. 
Astfel de geogrile au fost folosite pentru a 
obţine drumuri de acces sigure peste pă-
mânturi slabe pentru drumuri publice în 
Insulele Shetland şi lucrări de infrastruc-
tură în Insulele Falkland.

Primul drum de acces dintrun parc 
eolian semnalat ca având geogrilă în el a 
fost în Mlaştina Ovenden, Marea Britanie, 
la jumătatea anilor 1980.

În România am început să folosim ge-
ogrilă triaxială pentru proiecte de parcuri 
eoliene din anul 2008, iar primul mare pro-
iect a fost Parcul Eolian Fântânele.

De atunci până astăzi, numeroase pro-
iecte au fost construite folosind geogrilă 
triaxială. Grosimea necesară a drumului 
este cel mai mult influenţată de activi-
tatea din trafic care trebuie suportată în 
timpul construirii drumului şi care este 
angrenat în acţiunea de transport a um-
pluturii necesară pentru activităţi viitoare 
de construcţii. Geogrila triaxială va crea un 
strat stabilizat mecanic pentru a aduce be-
neficiile reducerii grosimii drumurilor.

Geogrilele triaxiale au devenit astfel cali-
tatea esteticii funcţionale. În al doilea rând, 
aceste geogrile au fost fabricate printro 
performanţă tehnologică. Întinderea simul-
tană pe trei direcţii, împreună cu conserva-
rea tuturor proprietăţilor fizice şi mecanice 
de izotropie şi uniformitate, este fără prece-
dent la această scară şi condiţii industriale.

Figura 4 - Încleştarea şi confinarea geogrilei triaxiale

Figura 5 - Geogrilă triaxială uşor de instalat.
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