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l. zastosowanie Geokraty TABOSS w budownictwie drogowym

Koncepcja polegaj4ca na zamknigciu zasypowych material6w konstrukcyjnych wewn4trz lekkiego, przestrzennego i
elastycznego, a jednoczeSnie optymalnie wytrzymalego geosyntetyku, umozliwila nowe podejScie do projektowania i
realizacji konstrukcji, sluz4cych do stabilizacji i wzmacniania grunt6w. Omawiany geosyntetyczny system
kom6rkowy znajduje szerokie zastosowanie do:

. wzmacniania slabych podlozy gruntowych;

. rozwiqzywania problem6w konstrukcyjnych w zlo2onych warunkach gruntowo-wodnych dla
stromo nachylonych skarp i zbocry;

o ubezpieczaniurzek, kanaldw i zbiornik6w wodnych;
o budowy nasyp6w, system6w drena2owych i dr6gtymczasowych przy obiektach budowlanych;
o Podstawowy element systemu stanowiq sekcje geosiatek kom6rkowych (nazywanych r6wnie2

geokrat{ zbudowane z kilkudziesigciu odpowiednio pol4czonych (spawy ultradZwigkowe)
taSm z polietylenu o wysokiej gqstoScr.

W pozycji rozlo2onej uklad pol4czonych,taSm tworzy formE elastycznej struktury, przypominajqcej ,,plaster miodu",
kt6ry mozna wypelnii okreSlonym matprialem; w pozycji zLolonej sekcjg tworzy warstwa kilkudziesigciu taSm
polietylenowych. Sekcje produkowane s4 w r6znych wielkoSciach i rozmiarach poszczeg6lnych kom6rek

TABOSSYSTEXP - mechanizm pracy systemu w ukladzie poziomym. Po rozlo2eniu sekcji geokraty na odpowiednio
przygotowanym podlo2u, wypetnieniu i odpowiednim zageszczeniu materiafu zasypowego (tluczen,Zwir, posp6lka,
piasek, zuZel, itp.) poddajemy j4 okre3lonemu obci42eniu. Naprgzenia przekazywane od kola pojazdu (lub inne
obci4Zenie) powoduj4 wzrost naprpleft pionowych w materiale wypetniaj4cym kom6rki geokraty, co z kolei
wywotuje wzrost sil parcia na Sciany kom6rek. Elastyczna taSma geokraty przejmuje czESi tych sil; a pozostala ich
czgS6 napieraj4c na s4siednie kom6rki przyczynia sig do powstania w nich sil odporu (parcia biernego). Kom6rki
wsp6lpracujqc ze sob4 w przestrzennej strukturze geokraty powoduj4 stale dogqszczanie materialu wypelniaj4ce
geokratg i wci4gaj4 do wsp6lpracy du2e powierzchnie podloza, co znacztie redukuje wielkoSd naprgaeh pionowych
przekazywanych lokalnie na podloze ('Jak konstrukcjaprzestrzenna most6w stalowych ").Wzajemne blokowanie sig
kom6rek praktycznie uniemoZliwia przesuwanie sig element6w geokraty i ogranicza jej nier6wnomierne osiadanie.

Konsekwencia zastosowania Geokratv Taboss, sa nastepuiace efektv:

redukcja gruboSci konstrukcji drogowych w por6wnanilu do rozwiqzaf konwencjonalnych
dzigki zastosowaniu przestrzennego systemu co eliminuje gtgbok4 wymiang grunt6w;
znaczne zwigkszenie odpornoSci material6w wypelniaj4cych geokratE na Scinanie w wyniku
ich zamknigcia, ograniczenia i znacmego zageszczenia wewnqtrz kom6rek;
zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zageszczaniem oraz ograniczenie
bocznych przesunigi kruszywa wypelniaj4cego geokratg;
zmniejszenie naprglert przekazywanych na podloZe gruntowe od obci4zenia uzytkowego
oddziatywuj4cego na nawierzchliq w wyniku rozkladania skoncentrowanych obci4zeri na
s4siaduj4ce kom6rki geokraty;
stworzenie konstrukcji drogowej o okreSlonej noSnoSci, z kt6rej wody deszczowe nie muszq
byi odprowadzane (kanalizacja, system sptyw6w powierzchniowych); wierzchni4 warstwQ
stanowi4 materialy sypkie umozliwiaj4ce filtracjg w6d deszczowych poprzez warstwy
podbudowy

Przv wvkonania podbudowv dla ruchu KR6 firma Taboss, proponuie:

Rozwi4zania z zastosowaniem Geosyntetyk6w stosowane na najwigkszych budowach autostradowych w Polsce dla
ruchu KR6 charakteryzuj4cego sig obci4zeniem 100kN na oS i intensywnoSci4 powyZej 2000 samochod6w/dobg.
Rozwi4zania TABOSSYSTEM najczgSciej stosowane se na gruntach slabonoSnych G3 i G4 lub w celu zmniejszenia
gruboSci podbudowy na drogach typu KRl (np. drogi technologiczne lub drogi LeSne p.poZ)



I. zastosowanie TABOSSYSTEM na budowie trasv NOI(OCHUCKIEJ - projektant przewidzialgeokratg MK w
i l50mm dla nariar6imic w module odksztalcenia podlo2a, poniZej

2, zastosowanie TABOSSYSTEM na badowie autostradv A4 - projektant przewidzialgeokratg MK w wysokoSci
200mm w dw6ch warstwach dla napotykanych miejscowych (nie dLuzsze niZ 150m) oslabieri gruntu, ponizej zdjgcia z
realizacji.

3. zsstosowsnie TABOSSVSTEM ns budowie przeiicia srsniczneso w Zy'srdoniu - projektant przewidzial
geokratE MK w wysokoSci 200mm w celu doprowadzenia gruntu do mozliwoSci rozpoczgcia wykonywania
podbudowy, poniZej zdjgcia z r ealizacj.

4. zastbsowanie TABOSSYSTEM podczas wvkonvwania drds o.noiw Lasach Partstuowvch - projektant
przewidzial geokratg MK w wysokoSci l50mm i materac zbrojony geokrat4DK 200mm dla wykonania drogi i
wykorzystania materialu dostgpnego , ponizej zdjgcia zrealizacji.

5. zastosowanie TABOSSYSTEM na budowie qutostradv AI - projektant przewidzial geokratg MK w wysokoSci
200mm, ponizej zdjgcia z r ealizacji.



Przestrzenne systemy kom6rkowe nie stanowi4 jedynego dobrego Srodka dla uzyskania odpowiedniej noSnoSci
podbudowy ale stanowi4 ciekawq alternatywg dla ograniczenia koszt6w poprzez zastosowanie Iafszych kruszyw lub
zmniejszanie gruboSci podbudowy, ze wzglgdu na coraz wylsze ceny kruszyw materialy takie jak posp6lka czy piaski
sqcoraz czgSciej uzywane w budownictwie drogowym i w polqczeniu z Geokratami daj4 odpowiednie wyniki.

D I a o kre6l en i a p rzvd atn o 6 c i G E O KR AT p rzed stawi am v wv n i kow

Geokrata TABOSS w pol4czeniu z Geowl6knin4 Geotess zapewnia wzmocnienie konstrukcji na gruncie slabonoSnym
mozemy podzielii sip dziesigcioletnim okresem stosowania tych material6w w budownictwie w Polsce, Badania
zostaly zawsze przeprowadzana na gruncie rodzimym a nastgpnie po zamontowaniu konstrukcji i mechanicznym
zaggszczeniu w okresie nie mniej niz siedmio dniowym. Poni2ej zostaly przedstawione przykladowe wyniki:

ASPEKT EKONOMICZNY ZASTOSOWANIA TABOSSYSTEM PRZY B(IDOWIE DR6G.

Konsekwencjezastosowania TABOSSYSTEM jest ograniczenie koszt6w poprzez niZsze korytowanie a co zatym
idzie zmniejszenie miq;hszo5ci podbudowy drogowej, co w konsekwencji daje oszczgdnoSi uZycia kruszyw przy
zachowaniu takiej samej a zazwyczaj wylszej wytrzymaloici podbudowy.

LISTA REFERENCYJNA OBIEKToW, NA KTdRYCH UZYWANA BYLA GEOKRATA,,TABOSS'.

o Autostrada A4 - Krak6w wezel Wieliczka Szar6w
- 175,000m2

o Trasa Nowohucka - Polimex Mostostal
- 70,000m2

o Autostrada A1 - pierwszy odcinek Alpina
- 85,000m2

o PrzejScie Graniczne w Zwardoniu
- 120,000m2

o Autostrada A1 - SKANSKA
- 45,000m2

. Lasy Pafstwowe tylko za rok 2008
- 125.000m2

o Droga Krajowa 569 - Max Bogel
- 55,000m2

Modut wt6rny VSS

Autostrada 44

Geokrata TABOSS MK 15cm
wypelniona posp6lk4 na 20cm 1 l8Mpa

Od l8Mpa do22Mpa
Geokrata TABOSS MK l5cm
wypelniona kruszywem 0-3 1, 5

na2Ocm i materac l5cmz
geotkaniny STRADOMGEO

Min ll0Mpa

Autostrada Al Od l8Mpa do 38Mpa
Geokrata TABOSS MK l0cm
wypetniona posp6lk4 na I 5cm

Od 0Mpa do 18Mpa
Geokrata TABOSS MK l5cm
wypelniona kruszywem 0-3 1,5
na12cm i materac DK l5cm

iona posp6lka20cm


