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Geosinteticele pot îndeplini urmatoarele functii la constructia de linii noi sau in lucrari de
reabilitare: separarea materialelor cu granulozitate diferita, filtrare, drenaj şi armare. La lucrarile de
cai ferate geosinteticele pot fi instalate in interiorul sau dedesubtul stratului de balast sau al
straturilor de sub balast.

In cele ce urmeaza se vor prezenta utilizarile geosinteticelor in stratul de balast şi sub acesta sau
sub straturile de dedesubtul acestuia. Geosinteticele care sunt frecvent utilizate in astfel de aplicatii
sunt: geoxtile, geogrile, geocompozite şi geocelule.

Inainte

Dupa

Separare: Geosinteticele (geotextilele) pot fi utilizate pentru a separa straturile structurii suport
care au granulozitati si proprietati diferite. Trecerea trenurilor pe şină determina deplasari ale
traverselor caii. Ca rezultat, particulele fine din terenul de fundare pot fi pompate în sus în
straturile granulare, reducând rezistenta si capacitatea de drenare a acestor straturi. Deasemenea,
geosinteticele pot reduce gradul de penetrare a particulelor granulare in terenul de fundare moale,
menţinând astfel grosimea şi integritatea straturilor granulare şi crescând durata de viata a caii.
Pentru a indeplini această funcţie, geosinteticele trebuie să fie rezistente la eforturi concentrate
(sfasiere, poansonare si plesnire) şi sa aiba dimensiunile ochiurilor compatibile cu dimensiunile
particulelor materialului care urmează să fie retinut.

\

Armare: Geosinteticele (geotextile, geogrile si geocelule) instalate peste
terenuri de fundare instabile pot elimina necesitatea inlocuirii acestui
material prin marirea capacităţii portante a sistemului datorita unei mai
bune distributii a eforturilor. Atunci când sunt instalate în straturile de
piatră spartă sau sub acestea, geosinteticele pot ajuta la reducerea
tasarilor asociate cu refularea laterală a balastului şi a materialelor de sub
acesta. Principalele caracteristici ale geosinteticelor care trebuie luate în
considerare pentru această funcţie sunt interacţiunea dintre geosintetic si teren sau balast, rezistenţa
la deteriorări mecanice, modul de rigiditate la tracţiune şi rezistenţa la tracţiune
Filtrare: Fluxul de apa dinspre terenul de fundare catre straturile granulare de deasupra poate
transporta particule fine din teren. Acest lucru poate apărea din cauza creşterii eforturilor in terenul
de fundare ca urmare a trecerii trenurilor. În acest caz, un geotextil poate acţiona ca un filtru,
permiţând apei să treacă în mod liber, în timp ce particulele solide din terenul de fundare sunt
reţinute. Pentru a îndeplini acest rol, geotextilul trebuie să aibă proprietati adecvate de
permeabilitate si retentie şi să fie rezistente la colmatare.
Drenaj: Un drenaj bun este deosebit de important pentru a evita
deteriorarea sinei datorită acţiunii apei din precipitaţii asupra sinei
sau care a fost pompată din terenul de fundare în straturile de balast.
Un geocompozit de drenaj instalat in punctele relevante ale
Structurii caii poate asigura drenajul transversal al caii, prevenind
acumularea de apă. În această aplicatie, geocompozitul trebuie să
aibă o capacitate adecvata de transport si să fie rezistent la
deteriorări mecanice.
Daca sunt alesee si instalate corespunzator, geosinteticele pot imbunatati performanta cailor ferate
prin cresterea duratei de viata si a timpului intre ciclurile de intretinere.

Despre IGS

Societatea Internationala de Geosintetice (IGS) este o organizatie non-profit dedicata dezvoltarii
materialelor geotextile, geomembranelor, produselor inrudite si tehnologiilor asociate. IGS promoveaza
propagarea informatiilor tehnice despre geosintetice prin intermediul unei reviste de specialitate (IGS News)
si a doua jurnale oficiale proprii (Geosynthetics International - www.geosynthetics-international.com si
Geotextile si Geomembrane -www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informatii suplimentare despre IGS si
activitatile sale pot fi obtinute accesand www.geosyntheticssociety.org sau contactand Secretariatul IGS la
IGSsec@aol.com
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