
Geocompozite de drenaj cu minituburi

Schimbările climatice reprezintă o realitate căreia inginerii proiectanți din domeniul sistemelor de drenaj tre-
buie să-i acorde o atenție deosebită. Efectele cumulative ale schimbărilor treptate ale hidrologiei datorate schim-
bărilor climatice sunt de așteptat să modifice magnitudinea și frecvența debitelor maxime pe durata de viață a
sistemelor de drenaj. 

Din punct de vedere istoric, sistemele de drenaj în proiectele inginerești au fost văzute din perspective diferite,
de la simple drenuri la sisteme complexe de drenaj pentru combaterea în general a excesului de apă, indiferent
de cauza căreia i se datorează.

Experiența companiei INOVECO
și a partenerului său AFITEXINOV
își spun cuvântul în proiectarea și
dezvoltarea sistemelor cu geocom-
pozite pentru drenaj ca alternative la
soluțiile tradiționale.

Timp de secole, materialele gra -
nulare au fost utilizate pentru a
asigura drenajul necesar în infra-
structură sau construcții civile. În
prezent, geocompozitul de drenaj cu
minituburi oferit de AFITEXINOV
oferă performanță și eficiență din
punct de vedere al costurilor prin
economisirea timpului de execuție,
optimizarea construcției, rezistență
la uzură și durată mare de exploa-
tare. 

Geocompozitul de drenaj cu mini-
tuburi este realizat prin combinarea
a trei straturi de geotextile interțe-
sute cu o serie de minituburi din poli-
etilenă de înaltă densitate perforate
la 45 de grade (fig. 1) în conformitate Fig. 1: Alcătuire geocompozit



cu două axe alternate în mod
regulat la 90°, soluție ce per-
mite captarea unui debit mare,
chiar dacă panta este egală cu
zero, și evacuând apa din pre-
cipitații în direcția dorită mult
mai repede decât un strat de
drenaj omogen.

Geocompozitul de drenaj
DRAIN TUBE îndeplinește cu
succes funcțiile de separare, fil-
trare și drenare, aspect esențial
pentru îmbunătățirea lucră rilor
ingine rești.

În prezent, geocompozitul de
drenaj DRAINTUBE oferă, prin
comparație cu o soluție tradi -
țională, în proiectele de infra-
structură următoarele avantaje:

• Economice (avantaj finan-
ciar în raport cu utilizarea mate-
rialelor granu lare) (fig. 2);

• Logistice (reducerea timpi-
lor de execuție și volumului de
transport);

• Punere în operă accelerată
(DRAINTUBE se instalează
foarte rapid în comparație cu
un strat de pietriș compactat,
separat de un geo textil).

Geocompozitul de drenaj
DRAIN TUBE poate fi persona -
lizat pentru a îndeplini cerințele
stricte din proiecte pentru
partea hidraulică, funcțiile de
filtrare și separare. Este ușor
de demonstrat că acesta poate
fi mai eficient comparativ cu alte

tipuri de geocompozite de drenaj cu miez conti-
nuu datorită conservării proprietăților sale pe
termen lung.

Apa care intră în stratul de drenaj este
drenată către miniconducte și este evacuată
prin acestea în șanțul colector sau conducta
principală de evacuare (fig. 3).

AFITEXINOV vă stă la dispoziție pentru a vă
ajuta să identificați corect geocompozitul cu
proprietățile adecvate de performanță din
gamă, în raport cu probleme pe care le-ați
putea întâlni în proiectele dumneavoastră. prin
intermediul programului de calcul Lymphea®.

Programul Lymphea® a fost dezvoltat de
AFITEXINOV cu sprijinul Laboratoire Régional
des Ponts et Chaussées (LRPC) și LIRIGM (Uni-
versitatea din Grenoble) din Franța. 

Acest program permite determinarea debi -
tului de curgere pentru miniconducte în funcție
de caracteristicile fiecărui proiect:

• lungimea drenajului;
• panta;
• încărcare pe geocompozit;
• presiunea hidraulică maximă admisă.

INOVECO | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | Județul Ilfov
T: 0752 111 455 | T: 021.241.55.13 | E: dmc@inovecoexpert.ro | www.inovecoexpert.ro

Fig. 2: Comparație sisteme de drenaj

Fig. 3


