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ENVIRO GRIDTM

Cells of ENVIRO GRID
TM

 material will reduce the flow 

of surface water and keep soil in place.

• The analysis of the overall stability of the slope – 

   whether it is an erosion or other complications. 

   Analysis of flow resistance on a sloped surface.

• The design of the anchor, increase the adhesion of 

   the soil to the material surface in case the friction 

   on the material surface is not adequated.

เอนไวโรกริดTM

หลักการทำงานของ เอนไวโรกริดTMENVIRO GRIDTM – DESIGN CONCEPT
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SLOPE EROSION PROBLEM SLOPE EROSION CONTROL by ENVIRO GRID
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   the soil to the material surface in case the friction

   on the material surface is not adequated.
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• เอนไวโรกริดTM วัสดุเซลลรังผ้ึง โครงสราง 3 มิติ เพ่ือคลุม 

  ดินที่มีความลาดชัน

• เอนไวโรกริดTM จะจำกัดการเคลื่อนตัวของดิน ในแนว 

  ระนาบของผืนวัสดุไมใหชั้นดินเคลื่อน

• เอนไวโรกริดTM เปนวัสดุสังเคราะหสำหรับแกปญหาการกัด 

  เซาะหนาดิน การดาดคลอง หรือ ทำเปนชั้นโครงสรางเพื่อ

  เพิ่มกำลังใหกับดินดานลาง

• ENVIRO GRID
TM

 with honeycomb three dimensional

   structure to covers soil slope area.

• ENVIRO GRID
TM

 provides soil confinement system 

   to limit horizontal movement of soil surface.

• ENVIRO GRID
TM

 is synthetic materials used for 

   erosion control of slopes, embankment, to increase  

   bearing capacity of the soil underneath.

เซลลของ เอนไวโรกริดTM จะชวยลดการไหลของน้ำผิวดิน 
และจำกัดการเคลื่อนตัวของดิน
• การออกแบบและวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินโดยรวม 
  จะวิเคราะหลักษณะของการกัดเซาะ, การพังทลายวามี   
  แนวโนมจะเปนลักษณะใด รวมถึงการวิเคราะหความตานทาน 
  การไหลท่ีระนาบเอียงของลาดดิน
• การออกแบบลาดดินดวย เอนไวโรกริดTM ชวยในการยึด 
  ล็อกวัสดุเขากับหนาดิน เพื ่อเพิ ่มแรงเสียดทานระหวาง 
  ระนาบวัสดุถมกับหนาดินที่มีไมเพียงพอ



INSTALLATIONS
1. Adjust the existing soil level.

2. Install the geotextile to separate the layers of

materials.

3. Install ENVIRO GRID
TM

 by attaching one side 

with anchor pin along the width of the cell panel. 

Then stretch the cell across the length to cover 

the area, then attach the other side by using 

anchor pin.

4. Fill the cells with mixed soil until they are 

slightly overfilled. Then compact the soil in the 

cells. If the compacted soil settle lower than the 

height of the cell, fill in more soil and re‐compact  

until achieving the desired solidness and soil 

levels with the edge of the material.

1. ปรับสภาพดินที่ตองการติดตั้งวัสดุใหเรียบรอย

2. ปูผาใยสังเคราะห (Geotextile) สำหรับแยกชั้นวัสดุ

3. ติดตั้งตาขายคลุมดิน เอนไวโรกริดTM โดยยึดดานหนึ่งไว 

กอนดวยหมุด ดึงจนขยายเต็มระนาบความกวางของแผงเซลล 

จากนั้นจึงขยายเซลลไปตามขนาดที่กำหนด แลวทำการยึด 

ปลายอีกดานดวยหมุดเชนกัน

4. ถมดินเขาไปในเซลลจนเต็ม ใหมีความสูงเกินกวาเซลลเล็กนอย

จากน้ันจึงทำการบดอัดดินในเซลล หากดินท่ีถูกบดอัดภายในเซลล

นั้น ยุบตัวลงต่ำกวาความลึกของเซลล ใหเติมดินเพิ่มลงไปแลว

บดอัดเพิ่มจนไดความหนาแนนตามตองการ จนกวาระดับดิน 

จะเสมอกับขอบวัสดุ

ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้ง ความชันไมเกิน 45 องศา การติดตั้ง ความชันมากกวา 45 องศา

แตไมเกิน 70 องศา

NOTE : For detailed design guidelines for retaining walls
using EnviroGrid from 45 - 70 degree

(ANCHOR PIN)




