
Cum stabilizam un drum

Inainte  Dupa



AggreBind face drumuri accesibile

…..sigilat, rezistent la apa, stabilizat, pamant 
de la fata locului pentru drumurile rurale si 
drumurile primare, si daca este dorit, cu o 
suprafata de uzura din asfalt sau din ciment
pentru drumurile princpiale, dar si pentru cele
speciale precum pistele de aeroport.

       Drumurile existente se inmoaie si se erodeaza 
cand sunt ude si sunt predispuse la gaurire, 
rezultand  conditii periculoase pentru condus. Acest 
tip de drum nu este niciodata sigur si are nevoie 
mereu de mentenanta.

Echipament pentru Descompunerea/Spargerea suprafetei

Suprafata existenta este sapata pana la adancimea necesara (100mm, 150mm, 250mm, in functie de 
tonaj). Aveti grija sa nu sapati prea adanc deoarece suprafata avea va rezistenta diferita dupa 
stabilizare. O alternativa este sa folositi  un spargator rotativ care macina solul si sparge pietrele pana la 
adancimea necesara.

Echipament necesar pentru descompunerea solului in particule fine

Excelent si disponibil imediat, o sapa rotativa poate fi folosita pentru macinarea solului pentru 
a produce un amestec bun. 



Ghid visual pentru rezistenta compresiva

GREUTATE PE PUNTI

50MM STRAT COMPACTAT stabilizat
Ideal pentru trotuare si alei.

150MM STRAT COMPACTAT stabilizat
Suporta autovehicule de pana la 40 de tone.

250mm STRAT COMPACTAT stabilizat
Aplicatii speciale – vehicule pana la 100 de tone.

REZISTENTA UNUI STRAT STABILIZAT DE AGGREBIND DEPINDE DE URMATOARELE:

-Capacitatea de rezistenta a bazei de substrat sa fie stabilizata. Este necesar ca acesta sa fie 
recompactat inainte de a stabiliza stratul de baza.
-Straturi stabilizate de 50mm sunt doar pentru alei
-Straturile stabilizate de 150mm sunt pentru autovehicule de 40 de tone.
-Straturile stabilizate de 250mm sunt pentru orice alte aplicatii, supuse la echipamentul de compactat 
disponibil, straturi de 2x125mm ar trebui aplicate. AggreBind este capabil sa-si contopeasca straturile, 
deci nu vor exista pierderi de rezistenta intre cele doua straturi tratate.

-Ca o regula generala, ar trebui sa fie +/-35% pamant fin si pietre nu mai mari de 20% din stratul aplicat.

-Trebuie tratat cu grija felul in care se face sistemul de drenaj.
-Daca este necesar se poate aplica orice suprafata de uzura peste o fundatie AggreBind.
-Orice deteriorare a stratului AggreBind poate fi reparat cu usurinta cu scule de mana. Polimerii capabili 
sa se contopeasca asigura rezistenta. 

Protocol ideal pentru pentru prepararea mostrelor AggreBind in laboratoare mici

Matrita 75mmx75mmx75mm(tabel)

Cele de mai sus trebuie amestecate impreuna inainte ca amestecul AggreBind/apa sa fie adaugat.

Apa si AggreBindul trebuie amestecate impreuna inainte sa fie adaugate la amestecul de pamant.

Asta asigura ca toate particulele au fost tratate cu AggreBind.

Compactarea prin vibratie este preferata deoarece reduce riscul aparitiei al bulelor de aer.

Matritele rotunde sunt preferate pentru testare.



Scule de baza necesare pentru calcularea nivelului optim 
de umiditate pe teren

Calculele facute pe teren sunt bazate pe faptul ca un metru cub de pamant/nisip = 1,800kg
Puneti 200g de pamant/nisip intr-un bol si adaugati X grame de apa pentru a obtine compactarea.
Deobicei 3-5g de apa.
Luati acel numar si inmultiti-l cu factorul 9.
Asta ne arata cantitatea totala de apa necesara unui metru cub pentru o buna compactare.
Deobicei, 4 litri de AggreBind per metru cub este necesar pentru stabilizare.

Exemplu: 4g x 9 = 36 litri
Combina 4L de AGB cu 32L de apa. In total 36L de lichid/metru cub.
Rata dispersie (rata de curgere) per metru patrat:

Pulverizarea AggreBind si a solutiei din apa

Trebuie stiuta marimea betionierei camionului. Trebuie stiuta rata de dispersie a betonierei. Adaugati 
Aggre Bind mai intai si apoi apa. Reglati viteza betonierei pentru a dispersa cantitatea corecta de 
AggreBind in mod egal pe suprafata drumului. Este importanta calcularea suprafetei de acoperire a 
fiecarei betoniere deoarece asta va permite inceperea procesului de amestecare imediat.
Asta asigura de asemenea ca suprafata nu se va usca prea repede intre amestecare si compactare.

Metode automatizate – AggreBind si apa aplicata si amestecata



Aplicarea si amestecarea lui AggreBind si apa cu solul



Amestecarea lui AggreBind si apa cu solul

Solul tratat ar trebui amestecat imediat dupa aplicarea solutiei pentru a preveni uscarea prematura. Solul 
tratat solutiei pentru a preveni uscarea prematura. Solul tratat  trebuie amestecat in intregime.
Diverse utilaje agricole pot fi folosite pentru acest proces.

Netezirea/Profilarea Drumului

Un autogreder este folosit inainte, si in timpul procesului de compactare pentru a crea profilul corect al 
drumului.
Este vital pentru a preveni ploaia sa stea pe drumul finalizat, baltile fiind cauza principala a gropilor. 

 Vibrocompactarea drumului

Un vibrocompactor care merge cu spatele este necesar pentru finalizarea suprafetei. Astfel nu raman 
urme in drumul pe care il pregatim. 
De preferat un vibrocompactor dublu, pentru a facilita aceasta etapa.



Acoperirea finala a suprafetei cu AggreBind si apa

Complet sigilat & Drum rezistent la apa

Suprafata este acoperita de betoniera printr-o singura trecere a acestuia.
Este important ca autovehiculele sa nu treaca pe aceasta suprafata in procesul de sigilare.
Alternativ, suprafata poate fi roluita din nou, FARA vibratii, cand suprafata este sufficient de uscata cat 
sa nu se lipeasca de cilindru.

Drumurile sigilate complet sunt stabile si rezistente la apa
Deobicei, drumurile pot fi deschise traficului la 1-2 ore dupa ce a fost sigilat drumul.



Dezvoltarea unor viitoare zone de locuit pe muntii din Peru

Drumuri private de acces catre noi cartiere ce vor avea case, facute din caramida, folosind solul disponibil 
si AggreBind

Reparatia gropilor de pe drumurile rurale, si creearea unor locuri de munca

Echipament de baza:

Imaginile vorbesc de la sine...

Procedura:
1.Sapati solul pentru a forma un patrat, de 15cm adancime si un pic mai mare ca zona avariata.
2.Pulverizati suprafata gaurii cu un amestec AggreBind/apa.
3.Obtineti niste pamant de pe marginea drumului pentru a amesteca cu mixul AggreBind/apa.
4.Strangeti amestecul in mana si observati daca nivelul de umiditate este correct.
5.Umpleti gaura si compactati cu ajutorul unui compactor de mana.
6.Pulverizati suprafata compactata cu un amestec AggreBind/apa asigurandu-va ca dati la o palma

distanta de gaura de asemenea.

Nu va apucati de reparatii daca se asteapta ploi in urmatoarele 2 ore.

Inainte

Dupa

Fara praf!



Diferite tipuri de echipament ce poate fi folosit

INAINTE & DUPA



Proiectul de Market Vest African 
Dimineata, dupa o ploaie torentiala, nu exista noroi. 
Drumurile stabilizate si sigilate cu AggreBind nu absorb apa. 



Suprafete de uzura aplicate direct pe fundatia AggreBindSuprafete de uzura aplicate direct pe fundatia AggreBind

Arequipa,Peru: Reparatie majora a drumului cu AggreBind AGB-BT.
Poza este cu AggreBind. Drumul a fost atunci acoperit cu asphalt 
pentru a se potrivi cu drumul national dintre Arequipa si Brazilia 
peste muntii Anzi

Parcarea a unei cafenele din 
Guatemala: Pamant stabilizat 
cu AggreBind, acoperit cu asfalt.

Centrala in Africa de Sud:
Spray de sigilare finala AggreBind pe marginea 
drumului pentru a impiedica apa sa se infiltreze 
in acesta.

Centrala, Africa de sud:

Pamant/piatra 200mm stabilizat 
cu aggrebind.



Mina de diamante Orapa: aceasta mina este cea mai mare mina de diamante din lume. Aceasta este
 localizata in Botswana. Sigilarea suprafetei de parcare, folosita de camioane mari.

Fabrica de ciment Ukraina: Aceasta poza ne arata un drum care are ciment ca suprafata de uzura, 
turnat peste un sol stabilizat cu AggreBind.



Drum reparat cu AggreBind.



SUPRAFETE DE UZURA/RULARESUPRAFETE DE UZURA/RULARE

Cu un drum stabilizat cu AggreBind/ fundatie aveti patru optiuni:
1.Sigilarea cu AggreBind la 0.25-0.33 litri per metru patrat
2.Aplicarea unei emulsii de bitum, numita MC 30.
3.Sigilare anti faramare. Este un process prin care aplicam emulisa de bitum, 10mm

de agregat, si apoi 20-25mm de agregat.
4.Aplicati asfalt, numit si asfalt-beton, macadam si bitum. Este un amestec bituminous

de emulsie si agregat.

In diferite zone, termenii bitum, cut-back si asfalt pot avea diferite sensuri. AggreBind 
este un stabilizator de pamant si este folosit pentru a obtine o baza solida, hidrofoba, 
suprafata rezistenta, sau fundatie. In unele cazuri poate fi folost pentru a crea un drum 
omogen efficient, in altele pentru un drum rezistent la uzura.  Suprafetele de uzura 
atasate aplicate direct pe drumurile stabilizate AggreBind si fundatii ne arata diferite 
exemple de suprafete de uzura.

Terminologii, clasificarea drumurilor bazate pe terminologia  Regatului Unit 

1.Drumuri si autostrazi ( acestea sunt drumuri de mari viteze cu multiple benzi de
circulatie, etc)

2.Drumuri A – drumuri majore destinate transportului in masa in/intre zone urbane.
3.Drumuri B – drumuri facute pentru a lega diferite zone, si pentru a lega drumurile A si

alte drumuri mici.
4.Drumuri C – drumuri mici
5.Neclasificat – drumuri locale

Cum sa te decizi?

Drumurile C sunt drumuri AggreBind autosigilate
Drumurile B trebuie autosigilate, acoperite cu bitum, sau sigilare antifaramare. 
Drumurile A acoperite cu bitum sau sigilare antifaramare.
Cu drumurile A si B consider ca ar trebui folosite emulsii de bitum (din motive financiare) 
pana cand ajungem in zonele mai circulate sau predispuse la ambuteiaje. 
Uzura principala a drumurilor o reprezinta pornirea si oprirea autovehicului. Cand un 
drum de tara este inlocuit cu AggreBind, indifferent de suprafata de rulare, soferii circula 
mai rapid. Asta creeaza probleme de siguranta in satele prin care trec aceste drumuri. 
Deci, este bine sa diferentiem zonele populate de cele mai putin populate. Trecand de 
la suprafete acoperite cu bitum la cele acoperite cu sigilare anti faramare in intersectii, 
sate, si zone populate mai des dau soferului o senzatie diferita in volan, dar si sonora. 
Motive bune pentru incetinire
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