
36 37Nr. 2 - 2022  OTAR OTAR  Nr. 2 - 2022

bij cyclische belasting te controleren, zijn 
draadloze apparaten in verschillende 
vormen van ballast-stenen, bekend als 
SmartRocks, op verschillende locaties 

en oriëntatie in 9 vrijheidsgraden kon 
worden gemeten in een ‘ballast box’. 

De conclusies van de onderzoeken waren 
duidelijk:  
• Tensar kan met behulp van testen een 
prestatiegerichte ontwerp methode  (3D-
EEM) maken op basis van gevalideerde 
laboratorium- en full-scale-testen. 
• Kijkend  naar  de  vorm  van  de  geogrids,
blijken aan het einde van de belastingscycli 
significante  verschillen  te  bestaan  in  de 
prestaties. Translationele en rotatiebe-
wegingen van de ballaststenen werden 
significant meer verminderd met een multi-
axiaal geogrid. Door deze verbeterde 
interlock en confinement kan een multi-
axiale geogrid ca. 50% meer belastingscycli 
opnemen tot dezelfde vervorming dan een 
biaxiaal geogrid. 

Meer informatie over onze onderzoeken of 
de toepassing van geogrids in de civiele en 
geotechniek vanTensar International:

www.tensar.nl 

Verschillende types van geogrid 
voor toepassing onder of in een 
ballastbed zijn biaxiaal, met recht-
hoekige of vierkante openingen 

(bijvoorbeeld een Tensar SSLA30), of 
multi-axiaal (bijvoorbeeld de Tensar TriAx 
TX190L). Veel onafhankelijke experimentele
en numerieke studies hebben de voordelen
gekwantificeerd van verschillende geogrids
in het verbeteren van de prestaties van 
granulaire lagen. De onderzoeken wijzen 
uit dat de prestaties zijn: het vergroten van 
interlock, het verbeteren van krachtover-
dracht en -distributie, verminderen van 
neerwaartse migratie van ballast en het 
verminderen van permanente vervorming. 
Het verschil tussen de verschillende 
geogrids en een geogrid-vormen is echter 
aanzienlijk. 

De werking van geogrids in ongebonden 
funderingslagen is in Nederland o.a. 
uitvoerig beschreven in de CROW 1001. 
Deze uitgave omvat meer dat 30 jaar aan 
gevalideerde onafhankelijke onderzoeken 

Bewegingen en rotatie van de ballaststenen dragen in hoge mate bij aan de zetting van spoorstaven. 
Multi-axiale vormvaste geogrids minimaliseren de slijtage van de ballaststenen en houden de geometrie 
van de spoorstaven in stand. Ze zijn effectiever dan biaxiale geogrids, door het beter insluiten (interlock) 
en op hun plek te houden (confinement) van ballast. Enkel de verbeterde prestaties (ton/passage) van 
multi-axiale geogrids maken dat de onderhoudscycli voor spoor minimaal een factor 2,5 langer zijn, dus 
minder onderhoud per tijdvak. Dat bewijzen we keer op keer in veelvuldige laboratorium- en full-scale-
testen, dankzij onze gevalideerde rekenmethoden, maar vooral ook meer dan 40 jaar praktijkervaring.                                  

naar de werking van de verschillende 
geogrids en kan worden gezien als de 
basis voor inzicht in de prestaties van 
verschillende geogrids. De kennis uit 
de CROW 1001 is ook gebruikt om de 
SPC252-1, en indirect de 252-3 op te 
stellen. Natuurlijk is Tensar in Nederland ge-
certificeerd conform de SPC, maar ook in 
meer dan 7 andere landen binnen de EU. 

Omdat Tensar steeds blijft onderzoeken en 
innoveren, waar anderen enkel volgen of 
kopiëren, zijn we in staat en genoodzaakt 
verbeteringen aantoonbaar te maken. Het 
bewijs van de werking van onze multi-axiale 
geogrids  worden  verduidelijkt  in  testen,
waarvan de testdata, voor bijvoorbeeld een 
Li-Selig ontwerp, wordt gebruikt in verificatie 
door Eindige Elementen Methode (EMM) 
en uiteindelijk gevalideerde parametrische 
toetsen c.q. ontwerpmethoden. De onder-
zoeken voor toepassing van multi-axiale  

Multi-axiale geogrids verlengen levensduur

Mechanische stabilisatie van 
ballastbedden 

geogrids  in  het  ballastbed  worden wereld-
wijd uitgevoerd door onafhankelijk laboratoria 
en universiteiten. Dat gebeurt natuurlijk  in  
samenwerking  met  de  opdrachtgevers 
als bijvoorbeeld TU Praag, (vervormingen 
en draagvermogen 2015-2017, CZ), 
NetworkRail (onderhoudsintervallen geogrids 
en geocomposieten 2019, UK), SNCF 
(gedrag bij lage, middel en hoge snelheids-
lijnen 2019, F) en Penn State University 
(bewegingen en vervormingen 2015 en 
2018, USA). 

Specifieke onderzoeken naar het verschil 
in gedrag van ballaststenen bij bi- of multi-
axiale geogrids (conform vingerende ProRail 
SPC) zijn uitgevoerd aan de Penn State 
University.  Deze  onderzoeken  tonen  de 
verplaatsing van de deeltjes en de rotatie-
snelheid aan, wat direct  bepalend is hoeveel 
de levensduur kan worden verlengd. Om 
de beweging van individuele ballastdeeltjes 

Verhoogde confinement en interlock 
multi-axiaal geogrid

EEM-verificatie

Penn State testen

Verbeterde prestaties multi-axiale geogrid

ingebed  in  de  ballast.  Een  SmartRock  is 
uitgerust met triaxiale instrumenten, namelijk
gyroscoop, accelerometer en een magne-
tometer, waarmee de rotatie, verplaatsing 


