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l. zastosowanie Geokratv TABOSS w budownictwie drosowvm

Koncepcja polegajqca na zamknigciu zasypowych material6w konstrukcyjnych wewnqffz lekkiego, przestrzennego i
elastycznego, o jednoczeSnie optymalnie wytrzymalego geosyntetyku, umoZliwila nowe podejScie do projektowania i
realizacji konstrukcji, stuZ4cych do stabilizacji i wzmacniania grunt6w. Omawiany geosyntetyczny system
kom6rkowy zrajduje szerokie zastosowanie do:

o wzrnacniania slabych podlory gruntowych;
o rozwiqzywania problem6w konstnrkcyjnych w zlohonych warunkach gruntowo-wodnych dla

stromo nachylonych skarp i zbocry;
o ubezpieczaniu rzek, kanal6w i zbiornik6w wodnych;
o budowy nasyp6w, system6w drenazowych i dr6g tymczasowychprry obiektach budowlanych;
r Podstawowy element systemu stanowi4 sekcje geosiatek kom6rkowych (nazywanych r6wniez

geokrat4) zbudowane z kilkudziesigciu odpowiednio pol4czonych (spawy ultradZwigkowe)
taflm z polietylenu o wysokiej ggsto$ci.

W porycjirozlohonej uklad polqczonych taSm tworry formg elastycznej struktury, przypominaj4cej ,,plaster miodu",
kt6ry monta wypetni6 okreSlonym materialem; w pozycji zloilonej sekcjg tworzy warstwa kilkudziesiqciu taSm
polietylenowych. Sekcje produkowane sA w r6Zrych wielkoSciach i rozmiarach poszczegolnych kom6rek

TABOSSYSTEIIP - mechanizrnpracy systemu w ukladzie poziomym. Po rozloZeniu sekcji geokraty na odpowiednio
prrygotowanym podlozu, wypetnieniu i odpowiednim zageszczeniu materialu zasypowego (tluczefi, zlNt, posp6lka,
piasek, 2u2el, itp.) poddajemy jq okreSlonemu obci4Teniu. NaprgZenia przekazywane od kola pojazdu (lub inne
obci4Zenie) powoduj4 wzrost naprg2erl pionowych w materiale wypetniajecym kom6rki geokraty, co z kolei
wywotuje wzrost sil parcia na Sciany kom6rek. Elastyczra taSma geokraty przejmuje czgS6 tych sil; a pozostala ich
czgS(, napieraj4c na s4siednie kom6rki przycrynia sip do powstania w nich sil odporu (parcia biernego). Kom6rki
wsp6lpracujqc ze sob4 w przestrzennej strukfurze geokraty powoduj4 stale doggszczanie materialu wypelniajqce
geokratg i wci4gajq do wsp6lpracy duZe powierzchnie podloza, co ziraczrrie redukuje wielkoS(, naprgaeri pionowych
przekarywanych lokalnie na podloze ("jak konstrukcj a przestrzenna most6w stalowych ").Wzajemne blokowanie sig
kom6rek praktycznie uniemoZliwia przesuwanie sig element6w geokraty i ogranicza jej nier6wnomierne osiadanie.

Konsekwencia zastosowania Geokratv Taboss, sa nasteouiace efektv:

redukcja gruboSci konstrukcji drogowych w por6wnaniu do rozl .tiqzaf konwencjonalnych
dzigki zastosowaniu przestrzennego systemu co daje eliminacje glEbokiej wymiany gruntu;
zrraczrrc zwigkszenie odporno6ci material6w wypehriaj4cych geokratg na Scinanie w wyniku
ich zamknigcia, ograniczenia i zrraczrLego zageszczenia wewn4trz kom6rek;
zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagpszczaniem oraz ograniczenie
boczrych przesuni 96 kruszywa wypelniaj 4cego geokratE ;
zmniejszenie naprE2efi przekazywanych na podloze gruntowe od obci4Tenia uzytkowego
oddziatywuj4cego na nawierzchnig w wyniku rozkladania skoncentrowanych obci4Teri na
s4siaduj qce kom6rki geokraty;
stworzenie konstrukcji drogowej o okreslonej noSnoSci, z kt6rej wody deszczowe nie musz4
byi odprowadzane (kanalizacja, system sptyw6w powierzchniowych); wierzchni4 warstwg
stanowi4 materiaty sypkie umozliwiajqce filtracjg w6d deszczowych poprzez warstwy
podbudowy

Dla wvkonania droai o nawierzchni szutrowei firma Taboss, proponuie:

Rozwi4Tania standardowe z zastosowaniem Geosyntetyk6w dla wykonania podbudowy drogowej dla r6znych
rodzaj6w gruntu. Muszq jednak by6 spehrione dwa podstawowe wymagania aby projekt sig powiOat: podbudowa
wykonana zgodnie z zaleceniami i poprawny dob6r parameff6w geosyntetyk6w. Og6lnie bior4c pod uwagg rodzaje
grunt6w na terenie Polski - zostaly wyodrgbnione trzy rodzaje rozlvtiqzafi TABOSSYSTEM w zaLeimoSci od rodzaju
gruntu:



I. TABOSSYSTEM dla sruntu dobreso GI - W przypadku rozwiqzafiprojektowanych dobrych klasyfikowanych
jako Gl nalely zastosowai nastgpuj4cy przekr6j :
I . Na samo dno, po wykorytowaniu bgdzie uiryta geowl6knin GEOTESS TC/PP 150 GRK3 - stanowi4ca warstwE

separacyjnq- czyli zaberyieczajqcqprzed przenikaniem kruszywa do podloza oraz ffltracyjnq, kt6ra umoZliwia
swobodny przeplyw wody i gaty, utrzymujqc jednoczeSnie kruszywo i zapobiegaj4c jego wyptukaniu.

2. Po zainstalowaniu GEOTESS-u naleiry rozloiryC, geokratg TABOSS - o wysokoSci 7,5cm i wymiarze kom6rki
okre5lonym jako Sredni;

3. Nastgpnie geokrata jest wypelniona c.a. I I cm warstw4kruszyrva 0-63mm, odpowiednio zaggszczonego;
4. Na koniec warstwg kruszywa Sciern4 stabilizowan4 mechanicmie 0-3l,5mm o gruboSci 9cm

2. TABOSSYSTEM dla pruntu dobreeo G2 - W przypadku roztriqzafiprojektowanych dobrych klasyfikowanych
jako G2 naleiry zastosowac nastgpuj4cy przekr6j :
l. Na samo dno, po wykorytowaniu bgdzie uga geowl6kninGEOTESS TC/PP 250 GRK4 - stanowi4ca warstwg

separacyjnq- cryli zabezpieczajqcqprzed przenikaniem kruszywa do podloza oraz fitracyjnzu kt6ra umoZliwia
swobodny przeptyw wody i gary, utrzymuj4c jednoczesnie kruszywo i zapobiegajqc jego wyplukaniu.

5. Po zainstalowaniu GEOTESS-u naleZy rozloiryC, geokratg TABOSS - o wysokoSci l5cm i wymiarze kom6rki
okreSlonym jako Sredni;

6. Nastgpnie geokrata jest wypelniona c.a. 20 cm warstw4 kruszywa 0-63mm, odpowiednio zaggszczonego;
7 . Na koniec warstwp krusrywa Sciern4 stabilizowan4 mechaniczrie 0-3l,5mm o gruboSci 9cm

W-wa gorna kuszywo lamane stabi l izowane mechanicznie 0-31 ,5mm gr gon

W-wa gorna kruszywo lamane stabi l izowane mechanicznie 0-63mm gr 11on
komorki male mGT 7Smm

Geowloknina GEOTESS szer 4.5m

W-wa g6rna kuszyvvo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31 ,Smm gr gcrn

W-wa g6rna kuszylvo lamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm gr 20cm
ta, komdrki Srednie GT MK 150mm

Geowl6knina GEOTESS szer 4,5m



3. TABOSSYSTEM dla sruntu slabeeo G3- G4 - W pr4padku rozwiqzan projektowanych dobrych
klasyfikowanych jako G3 - G4 naleLy zastosowad nastQpujEcy przekr6j :
l. Na samo dno, po wykorytowaniu bqdzie uiryta geotkanina STRADOMGEO 19 - stanowi4ca warstwE separacyjn4

czyli zaberyieczajqcq przed przenikaniem kruszywa do podloza oruz filrtracyjnA kt6ra umoZliwia swobodny
przeptyw wody i gury, utrzymujqc jednoczeSnie kruszywo i zapobiegaj4c jego wyptukaniu.

2. Warstwa posp6lki o wysokoSci l5cm
3. Nastgpnie bqdzie uiryta geowl6knina GEOTESS TC/PP 250 GRX{ - stanowi4ca warstwg separacyjn4.
4. Po zainstalowaniu GEOTESS-u nalezy rozloiry(, geokratq TABOSS - o wysokoSci 10cm i wymiarze kom6rki

okreSlonym j ako Sredni;
5. Nastgpnie geokrata jest wypelniona c.a. 15 cm warstw4kruszywa 0-63mm, odpowiednio zaggszczonego;
6. Na koniec warstwg kruszywa Sciern4 stabilizowan4 mechanicznie 0-31,5mm o gruboSci 9cm
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Systemy te stanowi4 gotowe standardy rozwiqzafi - ulatwiaj4ce wyb6r materialdw, jego instalacjg orazpoiniejsz4
pracQ systemu. Nalezy zauwalyc iz wlw podzial mohe by6 stosowany dla grunt6w sklasyfikowanych pod wzglgdem
noSnoSci jako Gl oraz G4.

DIa okre6lenia rodzaiu oruntow ich krotka charaktervstvka

Wyb6r rozttiqzania w zakresie geosyntetyk6w jest SciSle uzalezniony od warunk6w terenowych oraz
geotechnicznych. W zaleimoSci od wystppuj4cych wyjSciowych parameff6w gruntu - zamryczaj wynaczonych przez
geodetg - dobierane jest ronxiqzanie oparte na materialach geosyntetyczrych. Rozr6znia sig nastEpuj4ce rodzaje

klasyfikacja
sruntu

Rodzaj gruntu Op isowa charakterystyka grunt6w

G1
Grunty niewysadzinowe: rumosze
(niegliniaste), zwiry i posp6lki, piaski grubo-
, Srednio i drobnoziarniste, bulle
nierozpadowe

Zazwyczaj to grunty kt6re po la6tkotrwatych opadach
deszczowych pozwalaj q na przej echanie samochodem
osobowym, jednak czgste przejazdy powoduj4 koleiny

G2
Grunty wqtpliwe : piaski pylaste;
mrietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste
iNvW i posp6lki gliniaste;

To grunty po kt6rych ruch samochod6w osobowych w
dobrych warunkach powoduje degradacjq, tworzenie
kolein, normalna eksploatacja jest niemoZliwa bez
wzmocnienia

G3
Grunty malo wysadzinowe*: gliny zwigzLe,
gliny piaszczyste i pylaste nviqzle, ily, ily
piaszcryste i pylaste;

To grunty o wytrzymaloSci bardzo ograniczonej gdzie
bezwzglpdu na warunki pogodowe tworzqsig koleiny,
ruch mozliwy tylko samochodami terenowymi 4x4

G4
Grunty bardzo wysadzionwe* : piaski
gliniaste, pyty piaszczyste, pyty, gliny, gliny
piaszcryste i pylaste, it5l warwowe,

Zanryczaj to grunty kt6re nie pozwalaj4przejechad
samochodem terenowym z napgdem 4x4, nie dostEpne
dla ruchu kolowego.

Pod pojgciem grunt6w wysadzinowych rozumie sig grunty rozszerzajqce siq intensywniej podczas przemarzania.



Ww rodzaje grunt6w zostaly uszeregowane wedlug ich noSnoSci - od najlepszej do najgorszej - ontaczonej
Gl, G2, G3 oraz G4. Ich no5no5i uzaleZniona jest dodatkowo od panuj4cych warunk6w wodnych - czylinp. noSnoSi
obrqbie grunt6w w4tpliwych moze by6 klasyfikowana jako Gl, G2 oraz G3 w zaleimoSci od wystgpuj4cych
warunk6w wodnych.
Zatem aby m6c klasyfikowad istniej4ce warunki geotechniczre podlohaw spos6b jasny i por6wnywalny wykonuje sig
badania wskaZnika noSnoSci CBR gruntu po odpowiednim, zgodnym z normami, nasyceniu go wod4.
Wtedy na podstawie tak zmierzonej noSnoSci mozemy dany grunt zakwalifikowai pod jeden z crterech rodzaj6w
noSnoSci -poczynaj4c od najlepszej Gl i koriczqc na najlepszej G4:

10% < CBR - granry Gl
5% < CBR < 10% - grunty G2
3% < CBR < 5% - grunty G3

CBR < 3% - grunty G4

W prrypadku grunt6w Gl orazG2 mozra stosowad rozwiqzania zestandaryzowane - gdyz ich no5noSd wyjSciowa jest
dobra i nie ma tutaj ryzyka osuwania sig czy teL wysadzinowoSci. W przypadku grunt6w k16rych noSno5d zostala
sklasyfikowana jako G3 oraz G4 zalecanajest konsultacja z geotechnikiem celem dokladnej analizy syfuacji i wyboru
rozwiqzania gdyz mog4 by6 potrzebne dodatkowe zbrojenia z uiryciem calej gamy geosyntetyk6w oraz wykonanie
systemu drenazu.

ASPEKT EKONOMICZNY ZASTOSOWANIA TABOSSYSTEM PRZY BADOWIE DR(]G.

Konsekwencjqzastosowania TABOSSYSTEM jest ograniczenie koszt6w poprzeznihsze korytowanie a co zatym
idzie zmniejszenie mi4ZszoSci podbudowy drogowej, co oszczgdno5i konsekwencji daje oszczEdnoSi u|yciakruszyw
przy zachowaniu takiej samej a zazwyczaj wyzszej wytrzymaloSci podbudowy. Z oSmioletniego doSwiadczenia w
projektowaniu dr6g przeciw pozarowych w lasach polskich wynika 2e zmniejszenie podbudowy do wartoSci nizszej
niz strefa przemarzania nie ma negatywnego wptywu na konstrukcjq.
Por6wnanie koszt6w wykonania TABOSSYSTEM dla gruntu dobrego Gl - por6wnanie z systemem standardowym
dla ceny kruszywa 50 pln netto/t z transportem. Uwzglgdniono koszty korytowania, rob6t ziemnych i utylizacji na

ie 20 oh/m3.

SYSTEMY

OPERACJE Sysfem standardowy - cena
wykonania [PLN/n2]

Geokrata IABOSS 7,5cm +
Geowl6knina GEOTESS

TC4PP 150 GRKS

Warstwa
piasku(pospolki) - m 0 ,00 0 ,00

Warstwa kruszvwa -m 0 ,40 0 ,20
Warstwa do korytowania

- ffl 0 ,40 0 ,20

T|/YMAGANIA DOTYCZACE DOBORU MATERIALA DO }WPELNIENIA GEOKRATY TABOSS.

Geokrata Taboss stosowana do obci4Zeri (bezpoSrednie fundamentowanie, drogi, place manewrowe itp.) naleLry
wypehiad materialami ziarnistymi (ziarnistymi materialami zasypowymi).
Frakcja drobna przechodzqcaprzez. # 200 ti.75 um nie powinna stosowad wigcej ni? l0%o objEtoSci, poniewa Z grunt
z zawartoSci4 frakcji plasfycznej ponad l0 yo ma nisk4 przepuszc zalnofil i wystgpuje w nim gwattowna uffata
wytrzymalo5c i w przypadku nawodnienia.

Najkorrystniejszy jest dob6r materialu ziarnistego typu zwiru lub piasku nie sortowanego takiego aby frakcja #
200mm nie stanowita wipcej ni? I o/o.

Og6lnie rzecz bior4c zawarto$(, frakcji drobnej # 200 nie powinnaby(, wigksza ni22l3 frakcji przechodzqcej #40,
istotne jest aby frakcja #40 nie miala wskaznika wilgotnoSci naturalnej wigkszego niz 25 %.
Stopief plastyczroSci powinien byi mniejszy od 60/o.
Dla zagpszczonego ziarnistego materialu k4t tarcia wewnpffzlego powinien zawierai sig w granicach 30-40 stopni.


