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Material

El polímer emprat per a la fabricació de la geocel·la és polietilé d'alta
densitat, no degradable tèrmicament.

Propietats     Mètode d'assaig Valor típic

Mínima densitat del polímer       ASTM D-1505 0,940 g/cm3

Espessor nominal de la placa       ASTM D-5199 1,25 mm +/- 5%

Contingut en carboni negre       ASTM D-1603 1,5 % mínim

Resistència a la formació d'esquerdes
davant agressions mediambientals        ASTM D-1693 3.400 hs

Dades tècniques

Especificacions del producte

Mesures       EGA 20 EGA 30 EGA 40
      (Normal) (Intermèdia) (Gran)

Ample x llarg 
(cel·la expandida, mm)

Superfície 
(cel·la expandida, cm2)

Ample x llarg 
(panell expandit, m)

Superfície 
(panell expandit, m2)

Altura de la cel·la (mm)

 
     259x224 320x287 508x475

     289     460     1206

     2,56x6,52 2,56x8,35 2,56x13,72

     16,7     21,4     35,14

75, 100, 150, 200, 250, 300

Les geocel·les se subministren habitualment amb parets perforades.

Totes les mesures

de cel·les 2,56m

EGA20 (6,52m)

EGA30 (8,35m)

EGA40 (13,72m)

Expandida

Comprimida

EGA20
(2,56X6,52m)

EGA30
(2,56X8,35m)

EGA40
(2,56X13,72m)

224 mm

259 mm

287 mm

320 mm

475 mm

508 mm

Les Geocel·les consisteixen en un sistema tridimensional de confinament
cel·lular que permet, mitjançant la creació d'un sòl artificial, aconseguir una
bona compactació del terreny, un bon drenatge i l'establiment de la vegetació.
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Aplicacions
• Estabilització de talussos.        • Murs de contenció de terres i Murs verds.
• Revegetació de basses i canals.    • Reforçament de ferms.

Geotèxtil

Anclatges en "J"

Material de reompliment

model     >1H:1V  2H:1V  3H:1V 4H:1V  5H:1V

EGA 20          x        x       x     x   x

EGA 30        x       x     x   x

EGA 40     x   x

Aplicació de les geocel·les segons el
pendent del talús

Estabilització de talussos
La instalació de geocel·les en un talús compleix la funció de retenir els
materials de reompliment que s'aporten en superfície. Al tractar-se d'un
material drenant, l'aigua de l'escorrentiu es veu frenada en el seu trànsit
entre les cel·les. Això redueix la formació de processos erosius i dota de
disponibilitat d'aigua a les plantes.
La imbricació del material viu amb el material de reompliment junt amb les
geocel·les i les fixacions d'aquestes, crea una estructura que funciona com
una armadura flexible i permanent.
La instal·lació de geocel·les en un talús permet la hidrosembra i la plantació
d'arbustos.

Revegetació de marges de basses i canals

Les basses de reg i de prevenció d'incendis són cada dia més habituals per
tot el territori. Generalment es tracta de basses de plàstic amb poca integració
en l'entorn. D'altra banda poden ser trampes mortals per a alguns animals,
així que la majoria estan voltades de tanca.

Per a millorar la seva integració, possibilitar la transició aigua-marge del món
animal i per a protegir el plàstic del marge i allargar la seva duració amb un
sistema fàcil i de baix cost, les geocel·les són un instrument útil, i es poden
combinar fàcilment amb la instal·lació addicional d'herbassars estructurats
prevegetats.

Les geocel·les resulten també molt útils en la consolidació de canals ja que
s'adapten a la seva forma i es poden reomplir amb pedra a la part
permanentment inundada i vegetar la resta.



informat@aquanea.com                    Tel.: 937 300 996 / Fax: 937 134 908                     www.aquanea.com

Murs de contenció de terres i Murs verds

Les geocel·les tenen aplicació en la construcció de murs de contenció de
terres i de murs verds. En aquests casos les geocel·les s'instal·len
horitzontalment procedint al seu reompliment per capes.

En el cas dels murs verds les cel·les exteriors es poden reomplir de terra
vegetal per a afavorir la implantació i creixement de la vegetació.

En la majoria dels casos el material de reompliment serà el propi del lloc.

El sistema de confinament cel·lular es pot utilitzar tant per a construir murs
de terraplè com per a murs de contenció de terreny excavat.

Talús existent

Terraplè

Talús
existent

Secció d'excavació
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L'ús de geocel·les redueix la quantitat i la qualitat de les terres necessàries
en l'estabilització de ferms de baixa capacitat portant. Les cel·les reomplertes
de material actuen com un tot unitari, reduint les càrregues. Resulten
especialment eficaces per a reutilització de sòls de la mateixa obra.

Els costos dels materials de reompliment utilitzats en les obres de construcció
de carreteres, línies de ferrocarril, espigons, motes, etc, poden ser molt elevats.
Amb l'ús de les geocel·les es redueix considerablement el volum d'aquests
agregats.

La geocel·la soporta el contacte directe i permanent amb l'aigua. Reomplerta
de graves es pot utilitzar per a la construcció de passos de creuament en
zones de drenatge.

Reforçament de ferms

Formació de roderes per càrregues
superiors a la capacitat portant del terreny
transmeses al ferm.

Càrregues transmeses al ferm iguals a la
capacitat portant del terreny. No es formen
roderes.

A causa del confinament cel·lular s'eviten
desplaçaments laterals d'agregats.
Esforços laterals iguals a la resistencia
de les cel·les reomplertes d'agregat.

Geocel.la

Geotèxtil


