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Geotekstil Polyfelt   Nonwoven®

Separator Subgrade/Tanah Dasar

Sebagian jalan pesisir Yingkou terletak di
propinsi Liaoning dibangun di atas garis
pasang surut. Mulanya, timbunan di bangun
untuk menambah tinggi elevasi permukaan
jalan di atas batas maksimum pasang surut
banjir pada periode jangka panjang. 
Geotekstil Polyfelt® TS60 digunakan
sebagai lapis separator diantara timbunan
tanah dan struktur perkerasan. Timbunan
itu sendiri terdiri dari material butiran
kohesif dengan tingkat kehalusan yang
tinggi. Setiap terjadi hari hujan, tanah
timbunan tersebut akan menjadi lunak
dikarenakan air hujan yang merembes
masuk. Fungsi geotekstil separator
Polyfelt® TS60 yaitu untuk mencegah
tercampurnya material tanah yang lunak
pada timbunan dengan batu pecah
sebagai material sub-base.

Jalan Pesisir

Separator Subgrade

China

Geotekstil separator berfungsi untuk mencegah tercampurnya dua lapisan
material yang berbeda jenis pada suatu kontruksi jalan, sebagai contoh:
agregat base course/lapis pondasi dengan tanah dasar yang lunak dan
berbutir halus. Tanpa adanya geotekstil separator agregat akan menekan
dan tercampur dengan tanah dasar yang lunak. Tujuan pemadatan agregat
agar mendapatkan nilai CBR yang baik tidak akan tercapai dan diperlukan
penambahan ketebalan lapis pondasi untuk mengakomodir agregat yang
hilang karena tercampur dengan tanah dasar. Geotekstil separator yang
benar harus mempunyai kemampuan permeabilitas yang tinggi untuk
memungkinkan hilangnya tekanan air pori dengan cepat yang terjadi selama
beban roda bergerak. Polyfelt® nonwoven geotekstil adalah geotekstil
separator yang paling sesuai dikarenakan mempunyai nilai permeabilitas
yang tinggi untuk menghilangkan segala tekanan pori berlebih yang terjadi
selama masa kontruksi maupun selama usia pakai.

Geotekstil nonwoven TenCate Polyfelt® TS & KET   
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Geotekstil Mirafi® HPa
Stabilisator subgrade dan perkuatan tanah dasar

Geotekstil Mirafi® HPa merupakan kelas geotekstil yang dikembangkan khusus
sehingga menggabungkan semua fungsi kinerja penting untuk suatu sistem desain
jalan dengan stabilisasi subgrade yang optimum. Selain memiliki fungsi dasar
sebagai lapis separator dengan nilai permeabilitas tinggi untuk menghilangkan
tekanan air pori yang biasanya terjadi pada lapisan subgrade ketika beban roda
terinduksi, Mirafi® HPa juga mempunyai nilai modulus tarik yang tinggi pada saat
regangan 2% dan koefisien interkasi permukaannya yang besar dengan material
granular sebagai aggregate confinement dan fungsi perkuatan.

Geotekstil Mirafi® HPa adalah sebuah produk unggulan untuk struktur pavement,
dengan mengkombinasikan semua fungsi penting yang berkontribusi terhadap
stabilisasi subgrade. Penggunaan geotekstil Mirafi® HPa di dalam desain
pavement atau struktur perkerasan dapat menghemat biaya proyek karena
mengurangi ketebalan dari lapis base course yang digunakan ataupun untuk
memperpanjang umur rencana dari suatu konstruksi perkerasan jalan. Geotekstil
Mirafi® HPa juga merupakan metode green solution, dengan penggunaan lapis
base course lebih tipis maka desain pavement/perkerasan dengan Mirafi® HPa
menghasilkan sisa karbon yang lebih rendah jika dibandingkan dengan desain
pavement yang tanpa menggunakannya.

Geotekstil TenCate Mirafi® HPa   
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Pulau Indah adalah pusat dari Westport,
Malaysia. Sebagian besar daerah terdiri
dari tanah lempung lunak yang sangat halus
dengan kedalaman lebih dari 30m. Ketinggian
muka air hampir mendekati lapisan permukaan
tanah dan tanah dasarnya terdiri dari lapisan
kerak kering pembentukan tanah lempung.
Dikarenakan meningkatnya permintaan akan
container handling serta penyimpanannya,
maka diperlukan perluasan area lapangan.
Sedangkan tanahnya terdiri dari lempung
lunak dengan muka air yang tinggi. Sedalam
1m basecourse sudah dihamparkan agar 
menghasilkan platform yang stabil. Namun,
ketika alat berat mulai beroperasi di area
tersebut terjadi rutting (lubang bekas roda)
yang parah. Sebagai alternatif, Mirafi® HP380a
digunakan untuk mengurangi ketebalan
sebesar 500mm dari lapis basecourse setelah
konstruksi awal tanpa penggunaan geotekstil
terbukti mahal dan tidak memuaskan. Solusi
ini memberikan kestabilan beban pendukung
platform saat pemindahan dan penyimpanan
petikemas serta penghematan biaya.

Stabilisasi pada kontruksi
perkerasan area peti-
kemas/container yard 

Malaysia
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Geotekstil Polyfelt® Nonwoven
Drainase bawah permukaan

Curah hujan yang tinggi di Malaysia
seringkali mengganggu khususnya bila air
yang terakumulasi tidak dapat dikeluarkan
secara cepat. Hal ini terjadi di lapangan
olah raga yang mana genangan air dari air
hujan, mengakibatkan gangguan pada
kegiatan olah raga. Untuk mencegah
masalah ini, geotekstil nonwoven TenCate
Polyfelt® digunakan sebagai filter dalam
sistem drainase dibawah lapangan olah
raga. Sistem drainase ini biasanya terdiri
dari agregat yang diletakkan di dalam galian
parit. Untuk mencegah erosi dari tanah
sekitarnya ke dalam agregat dan menimbulkan
penyumbatan dalam sistem drainase, maka
geotekstil nonwoven TenCate Polyfelt®

digunakan sebagai filter TenCate 
Polyfelt® TS memiliki permeabilitas yang
tinggi dan bukaan pori yang optimum
sehingga memastikan pembuanagn air yang
cepat sehingga mampu menjaga fungsi
sistem drainase serta menjaga lapangan
tetap pada kondisi kering.

 

 

Kegagalan sistem drainase seringkali terjadi adanya sumbatan akibat agregat
drainase dan pipa yang terkontaminasi oleh tanah sekitarnya. Penyumbatan
bisa mengakibatkan kegagalan suatu struktur. 

Untuk mencegah penyumbatan, geotekstil nonwoven TenCate Polyfelt® dapat
ditempatkan diantara agregat drainase dan tanah yang akan di drainase.
Geotektil akan berfungsi sebagai filter dan separator, menahan tanah alami
serta membolehkan aliran air menuju sistem drainase. Gradasi tanah yang akan
disaring harus sesuai dengan distribusi ukuran bukaan pori geotekstil. Proses
produksi yang digunakan oleh TenCate memungkinkan formulasi distribusi
bukaan pori yang ideal dari geotekstil yang optimum dalam filtrasi tanah. 

Geotekstil filter nonwoven TenCate Polyfelt® memiliki sifat yang kuat terhadap
tekanan selama instalasi dan terhadap proses penimbunan. Aplikasi yang khas
dari geotekstil non woven TenCate Polyfelt® meliputi drainase pada tepi jalan,
filter dibelakang beronjong dan dibelakang dinding penahan tanah, filter
drainase pada lapangan olah raga, drainase pada lapangan golf dan bunker
pasir, drainase pada lanskap dan arsitektur, serta drainase pada lahan
perkebunan.

Properti filtrasi yang unggul, kuat dan lentur membuat geotekstil nonwoven
TenCate Polyfelt® adalah sangat ideal untuk digunakan sebagai filter drainase
bawah permukaan.

Lapangan Olah raga

MalaysiaLokasi
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Geotekstil Polyfelt® PGM dan PGMG
Lapis ulang perkerasan

Phuket menerima kunjungan wisatawan yang
sangat besar setiap tahunnya. Gerbang utama
ke pulau tersebut dilayani oleh bandara kecil
dengan menggunakan satu landas pacu.
Pengelola memutuskan untuk merehabilitasi
bandara dan meningkatkan landas pacu
sebagai pekerjaan perbaikan utamanya.
Lapis perkerasan lama di kupas sedalam
100 mm, dibersihkan dan disemprot dengan
satu lapis bitumen murni. Kemudian
diperkuat dengan geotekstil TenCate 
Polyfelt® PGMG yang diletakkan dengan
peralatan khusus. Kemudian lapis aspal
baru ditempatkan di atas geotekstil dan
dipadatkan. Pada bagian yang kritis
sepanjang landas pacu, beberapa lapis
TenCate Polyfelt® PGMG digunakan. 
Aktivitas konstruksi dilakukan pada malam
hari karena lalu lintas yang padat pada
siang hari. Pada saat menjelang fajar
pagi hari maka landas pacu telah siap
digunakan untuk menerima penerbangan
pertama.

 

 

Rehabilitasi Landas Pacu 

Bandara

Thailand

Kombinasi frekuensi lalu lintas dan beban gandar kendaraan yang meningkat
serta perubahan temperatur lapis perkerasan menimbulkan tegangan pada
lapis perkerasan aspal. Tegangan ini menimbulkan dan menyebarkan retakan
pada lapis perkerasan aspal, menjadikan air hujan dan oksigen masuk ke dalam
struktur dibawahnya, selanjutnya mempercepat kerusakan ikatan bitumen.
Akibat akhir dari proses tersebut adalah lapis perkerasan yang retak dan
permukaan aspal mengalami pengelupasan.

TenCate Polyfelt® PGM dan TenCate Polyfelt® PGMG adalah geotekstil yang
secara khusus dibuat untuk rehabilitasi lapis perkerasan dengan cara
meningkatkan umur pada jalan yang mengalami tegangan. 
TenCate Polyfelt® PGM dirancang untuk menyediakan penyerapan bitumen
yang optimum sehingga secara efektif bisa mengikat lapis ulang aspal baru
dan lapis aspal lama serta sekaligus menjadi lapis kedap air didalam struktur
jalan. Produk ini cocok untuk aplikasi pada jalan dengan lalu lintas yang rendah
sampai menengah. TenCate Polyfelt® PGMG adalah komposit perkuatan jalan
yang menggunakan benang serat gelas dan cocok untuk digunakan pada
landas pacu bandara, lapangan penumpukkan petikemas, jalan beton yang retak,
dan tanah dasar dengan perlakuan semen. 

 

 

 

TenCate Polyfelt® PGM. TenCate Polyfelt® PGMG.

Lokasi
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Vertikal Drain Polyfelt® Alidrain
Percepatan konsolidasi

Perluasan Bandara

Malaysia

Untuk mengatasi peningkatan penerbangan
dan aktivitas penumpang maka diperlukan
penggantian terminal bandara berbiaya
rendah yang saat ini ada. Tantangan utama
pekerjaan ini adalah fasilitas baru yang akan
dibangun diatas pondasi tanah lunak dan
dengan jadwal yang ketat. Setelah
mempertimbangkan beberapa desain,
diputuskan untuk menggunakan PVD
sebagai solusi terbaik. Supaya solusi ini
bekerja, maka PVD TenCate Polyfelt® Alidrain
harus berkinerja baik untuk memastikan
pengaliran air yang tinggi dan tanpa terputus
didalam inti PVD meskipun di bawah tekanan
tanah yang kuat atau kondisi pekerjaan yang
ekstrim. Hasil akhir yang didapat adalah
tanah pondasi dapat dikonsolidasi dalam
waktu yang singkat sehingga bisa
meneruskan tahap konstruksi berikutnya.
Jumlah PVD TenCate Polyfelt® Alidrain yang
digunakan di proyek ini adalah sekitar
60 juta meter panjang. 

 

Untuk mencegah masalah di kemudian hari akibat penurunan, hal yang penting
adalah bahwa tekanan pori tanah yang berlebih harus dipindahkan dari tanah
pondasi yang lunak dalam waktu yang singkat. Hal ini memastikan kuat geser
pondasi meningkat secara cepat untuk mendukung timbunan dan beban 
diatasnya. Namun demikian, tanah pondasi lunak yang dapat dimampatkan
biasanya memiliki konduktivitas hidrolik yang rendah dan memakan waktu lama
supaya tekanan pori yang berlebih dikeluarkan dan tanah dikonsolidasi. Untuk
mengurangai waktu konsolidasi, vertikal drain/PVD TenCate Polyfelt® Alidrain
dipasang untuk menyediakan jalur drainase yang lebih pendek dan lebih mudah
untuk mengeluarkan air pori. Hal ini akan mempercepat konsolidasi dan pondasi
lunak akan mendapat peningkatan kuat geser secara cepat. 

 

PVD TenCate Polyfelt® Alidrain terbuat dari inti drainase dengan bahan
sintetik yang dibungkus dengan geotekstil yang kuat dan memiliki properti
filtrasi yang unggul. Vertikal drain dirancang untuk membolehkan aliran air
dalam semua arah dan memastikan berfungsinya sistem drainase pada kondisi
terkena tarikan, tekanan dan gaya tekuk pada saat tanah lunak mengalami
proses deformasi dan konsolidasi.

 

 

Pada saat vertikal drain sudah dipasang, timbunan diletakkan di atas lahan
untuk menimbulkan tekanan pori berlebih didalam tanah pondasi yang lunak.
Tekanan pori yang berlebih menjadikan air pori keluar dari tanah pondasi dan
melalui PVD menuju ke lapisan selimut drainase yang berada dibawah
timbunan. Lahan dapat diselesaikan dalam hitungan bulan dibandingkan dengan
hitungan tahun apabila tidak menggunakan PVD. 

Lokasi

Proyek
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Selama proses konsolidasi, pergerakan tanah secara lateral dapat menyebabkan PVD mengalami kemuluran dan
pemadatan tanah secara vertikal menyebabkan PVD menjadi terlipat dan tertekuk. Kinerja PVD pada kedua kondisi
tersebut harus dipertimbangkan pada saat memilih PVD karena kegagalan drainase dapat membahayakan jadwal
kontruksi dan stabilitas bangunan yang dibangun diatasnya. Rentang yang lengkap dari PVD TenCate Polyfelt® Alidrain
secara khusus dirancang untuk memastikan kapasitas drainase yang cukup dan terjaga sepanjang waktu, meskipun
pada kondisi tanah yang paling buruk.   

 

TenCate memiliki kemampuan untuk memasok PVD TenCate Polyfelt® Alidrain dalam jumlah besar dan dalam waktu
yang cepat untuk memenuhi kebutuhan proyek dengan jadwal yang ketat. Hal ini telah dibuktikan dengan memasok PVD
yang memiliki kualitas yang baik dengan biaya yang efektif pada beberapa proyek konsolidasi tanah lunak. 

 

TenCate Polyfelt® AD



© 2012 TenCate Geosynthetics Asia Sdn. Bhd. All Rights Reserved.

TenCate  Mirafi®  dan TenCate Polyfelt ®
   adalah merek terdaftar dari TenCate. Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi dan produk, silahkan menghubungi perwakilan TenCate terdekat. Dilarang memperbanyak 

dan mendistribusikan tanpa seijin TenCate. Dokumen ini disajikan hanya sebagai layanan informasi berdasarkan pengetahuan terbaik dan benar. Namun tidak ada jaminan dalam penggunaan informasi yang ada.  
Para praktisi yang ingin menggunakan informasi ini harus meyakinkan diri sendiri pada validasi data perancangan sesuai dengan kondisi daerah setempat.
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TenCate mengembangkan dan membuat material yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja 
mengurangi biaya dan memberikan hasil yang terukur dengan bekerja bersama pelanggan kami 
untuk menghasilkan solusi yang lebih canggih

TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd
14 Jalan Sementa 27/91 Seksyen 27
40400 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +60 3 5192 8568
Fax: +60 3 5192 8575
Email: info.asia@tencategeo.com

TenCate Geosynthetics North America
365 South Holland Drive
Pendergrass
Georgia 30567
United States of America
Tel: +1 706 693 2226
Fax: +1 706 693 4400
Email: marketing.info@tencate.com

TenCate Geosynthetics Austria GmbH
Schachermayerstrasse 18
A-4021 Linz
Austria

Tel: +43 732 6983 0
Fax: +43 732 6983 5353
Email: service.at@tencate.com

www.tencategeo.asia

 

Perwakilan TenCate di Indonesia

TenCate Geosynthetics Asia SDN BHD

Jl. TB Simatupang Kav. 38

Jakarta 12540

Tel              +62 21 7828 963

Fax              +62 21 7828 664

Email          geo.indo@tencategeo.com

Website     www.tencategeo.asia/id

Graha Simatupang Tower 1D Lt. 4


