
Stabilizarea solului

TERRASYSTEM®
NANOTEHNOLOGIE

- Experienţă de ani de zile
pentru viitorul nostru -



TERRASYSTEM®
Geotehnologia cunoaşte diferite procedee prin care pot fi influenţate 

pozitiv proprietăţile fizice ale solurilor în ce priveşte cerinţele specifice 
de utilizare.  

Unul dintre aceste procedee, 

care  şi-a dovedit eficienţa în 

special la construcţiile de 

terasamente şi construcţiile de 

şosele, este  

TERRASYSTEM®



îmbunătăţeşte caracteristicile de încorporare şi compactibilitatea 
solurilor coezive argiloase şi lutoase. 

Astfel se obţine o capacitate portantă, o rezistenţă şi o stabilitate a    
volumului permanente şi de durată, precum şi o rezistenţă la apă şi o 
rezistenţă la îngheţ!



Planificarea TERRASYSTEM®
Preluarea de probe de sol şi    executarea 

analizei prin cernere

Optim este un procentaj de 30% argilă/lut,
35% nisip şi 35%  balast.

Procentajul de argilă, respectiv lut trebuie
să fie de min. 20%!

Stabilirea valorii Proctor
Conţinutul natural şi optim de umiditate al solului în 

pregătire – umidometru. 
În cazul umidităţii prea ridicate, nu este posibilă 

stabilizarea solului cu TERRASYSTEM® 



 Stabilirea valorii PH-ului 
 Determinarea stării solului: dacă este acid 

sau alcalin 

 Valoarea densităţii şi 
compresiunii

 Măsurarea capacităţii portante cu greutatea 
în cădere, respectiv valoarea planificată 

(valoarea CBR)

 Proba imersiei în apă
 Prepararea de  epruvete tratate cu TERRA-

3000®

 1 = Epruvetă fără TERRA-3000®
 2 = Epruvetă tratată cu TERRA-3000®



• Greder cu scarificator
Freză specială pentru piatră, pentru 

mărunţirea pietrelor existente. 

• Freză specială cu rezervor pentru 
amestecare şi încorporarea de  TERRA-
3000®.

• Cilindru compresor cu picioare-de-oaie 
pentru compactarea preliminară a solurilor 
coezive  (obligatoriu necesar la construcţia 
de baraje şi căi ferate). Greutatea necesară > 
10 tone la corpul cilindrului  

• Cilindru compresor cu cămaşă de cauciuc 
pentru compactarea de finisare. Cilindrii 
compresori cu manta netedă sunt utilizaţi 
pentru închiderea suprafeţelor. 

Greutatea totală necesară > 20 tone



Ingineria procesului tehnologic
TERRASYSTEM®

Încorporarea

 Îndepărtarea stratului de humus –
prepararea suprafeţei de bază brute  
– construirea şanţurilor pentru apă. 

•            Frezare de degroşare, respectiv  
introducerea în amestec a fracţiunilor 
care lipsesc prin intermediul unei 
freze speciale pentru piatră.  

•            Încorporarea materialului TERRA-
3000®  cu ajutorul frezei speciale.
Adăugaţi apă la TERRA-3000® până la 
atingerea valorii OMC sau până uşor 
peste aceasta, solul prea umed sau 
prea uscat se compactează deficitar.

•            Profilaţi, respectiv realizaţi o 
suprafaţă  plană cu ajutorul 
grederului. 



Compactarea

• Numai un sol bine compactat, cu 
densitatea AASHTO atinsă în proporţie de 
98%, închide toate capilarele şi măreşte 
capacitatea portantă.  

• Reglaţi obligatoriu umiditatea optimă 
(valoarea Proctor), pentru a obţine un 
rezultat optim.  

• Utilizaţi un cilindru compresor cu picioare-
de-oaie sau un cilindru compresor cu 
cămaşă de cauciuc. 

• Finalizaţi suprafaţa cu un greder  şi un 
cilindru compresor. 

•      Important  - compactaţi bine !



Stratul de uzură

• După compactare – se aplică   
stratul de uzură.

• Stratul de uzură poate fi din 
diferite materiale. 

Recomandabilă este aplicarea a  
7 – 12 cm de asfalt. 

• Suprafaţa trebuie să fie fără praf 
înainte de aplicarea stratului de 
uzură. 

•   Acest strat protejează munca 
dumneavoastră. 



1. Şosele, căi de transport 
a. Toate tipurile de şosele 
b. Drumuri agricole şi forestiere                        
c. Drumuri pentru biciclete, pietoni, călărie
d. Spaţii de parcare şi de staţionare 
e. Recondiţionări de străzi
f. Terasamente de căi ferate 

1. Limitarea eroziunilor
a. Baraje 
b. Canale 
c. Gropi de depozitare a  gunoiului
d. Instalaţii biologice de purificare a apei

1. Altele ...
a. Lacuri artificiale şi baraje
b. Terenuri de joacă şi pentru sport 
c. Locuri pentru evacuarea gunoiului
d. Suprafeţe pentru depozite şi silozuri 
e. Fabricarea cărămizilor nearse  

Posibilităţi de utilizare



- Aglomerarea ireversibilă a particulelor fine şi foarte fine; 

- Îmbunătăţirea stabilităţii la eroziune;

- Reducerea coeficientului de permeabilitate – Kf -, în special la solurile cu fracţiune de nisip;

- Îmbunătăţirea indicelui de plasticitate, ceea ce înseamnă şi îmbunătăţirea prelucrabilităţii 
solurilor coezive pe şantiere; 

- Îmbunătăţirea capacităţii portante ( până la de 3 – 5 ori); 

- Reducerea înălţimii de ascensiune capilară; 

- Reducerea efectului de umflare, respectiv de contracţie a solului; 

- Creşterea unghiului de frecare şi a coeziunii; 

- Îmbunătăţirea protecţiei la îngheţ, respectiv a rezistenţei la îngheţ.



- Economie de timp la construcţie, până la 50%.      
- Economie de material de construcţie comparativ cu materialele de construcţie      
convenţionale, până la 70 %.

- Reducerea capacităţilor de transport necesare (transportul materialelor de                 
construcţie) până la 70 %.

- Economii la cheltuieli de până la 50 %.
- TERRA-3000® este garantat ca eficienţă de către producător. 
- Lucrările ulterioare de reparaţii sunt reduse, respectiv nu mai sunt necesare. 
- Capacitatea de încărcare a şoselelor realizate cuTERRA-3000® poate fi mai mult 

decât dublă față de cea prescrisă pentru şoselele realizate convenţional. 
- Economii de circa 50 % la grosimea plăcii de acoperire a subsolului tratat cu 

TERRA-3000®.
- Şoselele şi suprafeţele realizate cu TERRA-3000®  nu sunt distruse de către apă 

sau îngheţ.  
- Prin construirea cu TERRA-3000®, este garantat caracterul ecologic al lucrării,   
deoarece pânza de apă freatică nu este influenţată negativ.

Avantajele sistemului 
TERRASYSTEM®



Comparaţie sisteme
Mod de construcţie convenţional  - TERRASYSTEM®

• Care sunt diferenţele? 
• Deci scopul este să se dezvolte un sistem de construire a şoselelor, care să permită 

economisirea de timp şi de costuri.  Un sistem cu care şoselele să poate fi construite rapid şi 
ieftin, care să corespundă însă obligatoriu din punct de vedere calitativ. Aceasta ar fi o 
economisire enormă! 

• Evident, această afirmaţie poate fi făcută de către oricine. Dar cu TERRA-3000® putem să şi 
aducem dovezi. Urmăriţi cu atenţie procedura de lucru reprezentată grafic comparativ în cele ce 
urmează! 

• Punctul de plecare: pot fi economisite 10.000 de curse de autocamion?
•

Noi spunem că  "DA".

La o lăţime a şoselei de 10 m şi o adâncime de excavare de 70 cm, în cazul unei şosele de 10 
km trebuie să fie excavaţi şi transportaţi circa  70.000 m³ de pământ.  

Dacă luăm în considerare o greutate specifică a pământului excavat de 1,8 (limita inferioară), rezultă 
126.000 tone de pământ. O autobasculantă, de exemplu modelul "Liebherr" din imagine, are 
capacitatea utilă de cca 25 t. 
Cu acest autovehicul mare, robust, sunt necesare numai pentru                                                       
transportul de evacuare 5.040 de curse! Pentru transportul de                                                         
reîntoarcere cu balast şi piatră spartă, încă atât, în total deci peste                                                   
10.000 de curse! 



CONVENŢIONAL                        TERRASYSTEM®
ÎNDEPĂRTAREA HUMUSULUI

Se detaşează stratul superficial, (de exemplu fâneaţa sau gazonul-vezi stratul verde în 
reprezentarea grafică ). Acest  proces este identic pentru ambele sisteme.

Excavare:
În cazul construcţiei convenţionale de şosele, pământul existent este excavat şi transportat.  
Aceasta înseamnă un consum foarte mare de muncă, material şi timp. Trebuie să fie excavată, 
încărcată şi transportată o cantitate de material care necesită circa 5.000 de curse (!!) de 
autocamion. 

Deoarece la TERRA-3000® pământul existent este utilizat, nu este necesară nicio 
excavare. Această operaţie lipseşte complet. De aici începe  o economisire enormă.



CONVENŢIONAL                            TERRASYSTEM®

Protecţia contra îngheţului:
La construcţia convenţională de şosele, după excavarea pământului, este aplicat un strat inferior, 
inclusiv un strat de protecţie contra îngheţului. Acesta constă din balast. Materialul pentru acesta nu 
numai că este scump, dar trebuie să fie şi transportat. 

Lucrări de frezare a pământului!
La TERRA-3000® , pământul existent este frezat cu maşini speciale şi se execută o completare şi 
amestecare cu material de adaus şi TERRA-3000® . Totul se execută cu economie de timp, într-o 
singură operaţiune!

Stratul superior portant nelegat:
După stratul inferior urmează stratul superior portant nelegat. El constă din balast special. Materialul 
pentru acesta trebuie să fie iarăşi livrat.  

Nu se aplică!
La TERRA SYSTEM® nu este necesar. 



CONVENŢIONAL                            TERRASYSTEM®

Lucrări de compactare:

Acest proces este identic la ambele sisteme, se utilizează cilindri compresori. 

Strat portant bituminos 14 cm:

Acum este aplicat stratul portant bituminos 
cu o grosime de 14 cm. 

Strat portant bituminos 7 cm:

Şi la TERRA-3000® este aplicat un strat portant 
bituminos, însă unul de numai 7 cm grosime, care la 
acest sistem este absolut suficient.  



CONVENŢIONAL                            TERRASYSTEM®

Finalizarea: strat de acoperire 8-12cm

Odată cu aplicarea stratului superior de asfalt, 
şoseaua este terminată.  
La sistemul convenţional de construire a şoselelor, 
acest strat de uzură are între 8-12 cm.

Finalizarea: strat de acoperire 4-6 cm

Stratul superior de asfalt la sistemul TERRA-
3000® are o grosime de numai  4-6 cm. 
Deci şi aici, din nou economie de timp şi de costuri.  

 În concluzie: Această comparaţie a sistemelor arată clar avantajele sistemului nostru. 
 Şoselele pot fi construite mai simplu, mai rapid şi mai ieftin cu TERRASYSTEM®.

 După cum arată experienţa practică, economiile se situează 
 – în funcţie de tipul şoselei –

 între
 30 şi 50 %



• Compatibilitatea cu mediul

• Substanţele componente ale 
TERRASYSTEM® sunt ireproşabile din 
punct de vedere ecologic şi utilizarea lor 
este complet sigură pentru mediul 
înconjurător. 

• Prin stabilizarea solului cu 
TERRASYSTEM® , rezultă o legătură 
durabilă a aditivilor cu particulele de sol 
tratate. 

• Nu are loc o îndepărtare prin spălare a 
substanţelor active.

• Mediul înconjurător nu este afectat deloc.  



TERRASYSTEM®



Suprafaţă de depozitare a unei instalaţii de biogaz în Austria 

Construirea unui drum agricol în Austria

Construirea unei şosele rurale în Austria



Şosea montană în Italia

Instalaţie ecologică de purificare a apei în  Slovenia  

Terasament de cale ferată în Ungaria



Stabilizarea, respectiv construirea unui teren de sport  

Construirea de drumuri locale în România

Construirea unei şosele montane în România



Construirea unui drum comunal în România

Costruirea de drumuri locale în România 

Stabilizarea unei suprafeţe de depozitare 



Construirea unei şosele rurale în Turcia 

Articole din presa turcă



Şantiere în Rusia 



Astfel puteţi să ne contactaţi:

TERRA-SYSTEM
Bodenstabilisierung Betriebsges.m.b.H.

Untergroßau 178
A-8261 Sinabelkirchen
Tel.: +43 3118 5110  Fax -4 Dw.

Email : terra.system@aon.at
http   : www.terra-3000.com

TERRASYSTEM®
NANOTEHNOLOGIE

www.terra-3000.com

