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Mechanizm pracy systemu na skarpie
Zastosowanie TABOSSYSTEM@ urnozliwia rozwi4zanie wielu problem6w zwi4zanych z utrzynaniem i

stabilno5ci4 gruntu na stromych skarpach i zboczach. Zamkniqcie gruntu lub kruszyw wewn4trz kom6rek zwiqksza
jego odpornoSi na erozjq, chroni przed migracj4 cz4stek w d6t. Do wypelniania systemu mozna zastosowac glebq z
roSlinno5ci4 grunty z wykop6w, kruszywa, kamienie lub beton. Dobrze ustabilizowana roSlinnoSc jest traktowanaza
efektywn4 i atrakcyjn4 formg ochrony skarp i zboczy wystawionych na umiarkowan4 erozjE powierzchniowq. W
statych lub skoncentrowanych sptywach powierzchniowych roSlinne zabezpieczeniejest jednak czEsto malo
skuteczne, poniewa?takie splywy prowadzqdo postgpuj4cego wymywania cz4stek gruntu ze strefy korzeniowej.
Powstawanie strumieni splywowych i kanalow erozyjnych doprowadzado soliflukcji iostatecznego zniszczenia
pokrycia ochronnego.

W przypadku zastosowania TABOSSYSTEME' Sciany kom6rek wypelnionych gleb4 tworz4serig mini-zapor
rozci4gnigtych w poprzek ochranianej skarpy lub zbocza. Normalny rozw6j strug splywowych, wytwavanych przez
skoncentrowany splyw powierzchniowy, przecinajqcy grunt jest powstrzymywany przezkierowanie go na
powierzchnig. Taki mechanizm zmniejszaprqdkoSc przeplywu, co w konsekwencji obnizarownie|wartoSc sity
erozyjnej splywu powierzchniowego. Do powierzchniowego zabezpieczania skarp szczegolnie zalecane jest
zastosowanie GEOKRATY TABOSS ll (Cerffikat Zukladowej kontroli Jskosci CE 1488-CPD-0095; Aprobutu
techniczna AT/2002-04-1216 - 6.02.2012r.1,ktorajest odmian4 produktu, stanowi4cq wyr6b z taSln z naciqciarni lub
perforowanych , umozliwiajqcqr6wnomieme rozprowadzenie splyw6w powierzchniowych. Gleba wraz z
ukorzeniaj4c4 siE roSlinno6ci4jest utrzyrnywana i chroniona do SciSle okreSlonej glqbokoSci wewn4trz
indywidualnych kom6rek. Korzenie przefrikaj4 przez geotekstylia do podloaa gruntowego, tworz4c integralne
wzmocnienie calej warstwy zabezpieczajqcej powierzchnig skarpy. Zastosowanie geosiatek kom6rkowych do ochrony
skarp w obszarach suchych przySpiesza rozw6j roSlinno5ci, dziqki utrzymaniu zwiqkszonej wilgotnosci w gruncie w
strefie przypowierzchniowej. Naturalnej tendencjiwarstwy zabezpieczeniaochronltego do poSlizgu w d6l
przeciwstawiaj4 sip opory tarcia w plaszczylnie kontaktu systemu z podloaem gruntowyrn. Op6r na zsuw calego
systemu, w sklad kt6rego wchodzi r6wniez warstwa geomembranamolebyc znacznie ograniczony przezstosunkowo
niski wsp6lczynniktarcia charakterystyczny dla takich material6w geosyntetycznych.

Dls zsbezpieczeniu nrzeciwerozvinego skarp i nasvpdw firms Taboss, prononuie:

Rozwi4zania standardowe z zastosowaniem Geosyntetyk6w dla zabezpieczenia skarp i nasyp6w. Musz4jednak byi
spelnione dwa podstawowe wymagania aby projekt sip powi6dl nale2y policzy(, stateczno6i skarpy aby upewnii siE
2e nie naleiry dodatkowo jej wzmacniai i poprawnie dobrai parametry geosyntetyk6w. Og6lnie bior4c pod uwagg
rodzaje grunt6w na terenie Polski - w tabeli ponizej zostaly zasugerowane najczqsciej stosowane rodzaje rozwiqzah
TABOSSYS EM w zale2no$ci od konta pochvlen a, dlugoSci skarpy oraz materialu wypetniai aceeo :

Rodzaj
geokraty

Obsyp humusem Obsyp kamieniem

l : 2
27*

l : 1 , 5
3 3 *

1 : l
45*

1:0,65
56*

1:0,5
64*

l :0 ,33
72*

l :2  27* l : 1 , 5  3 3 x I | 45*

GT DK
5Omm

X X Nie zalecane ze wzglgdu na cigiar nasypowy
kruszywa

GT DK
75mm

X X x*

GT DK
100mm

X X

GT MK
l00mm

X X X x* X x* x*

GT MK
l50mm

X X X X

GT MK
200mm

X x X

x - onracza przedstawienie przykladolvych rozwi1zan dla zabezpieczeniaprzeciwerozyinego



Przed rozloleniem geosiatki kom6rkowej naleLy wyrSwnai i w stopniu mozliwym do uzyskania zagqscic
powierzchnip skarpy. Na tak przygotowanym podlozu nale?y lulo?yc geosiatkp kom6rkow4 TABOSS-DK-I50,
poczynaj4c od korony skarpy. Na calej powierzchni sekcji geosiatka winna byi zakotwiona szpilkami typu ,,J" w
rozstawie: w poziomie co 150 cm (3 x Bk) i w pionie co 150 cm (3 x Hk).

Dla zminimalizowania koncentracji naprpleh w geosiatce naleZy w kolejnych rzEdach poziomych szpilki
rozmieszczac w ukladzie ,,mijankowym" (przesunigte o Bk : 50 cm w stosunku do szpilek w s4siednich rzgdach
poziomych). Geosiatka winnaby( wywinipta na koronp skarpy wzdlu?jej g6rnej krawgdzi na dlugoSi ok. lm.
Wzdtuz g6rnej krawpdzi skarpy dwa skrajne rzgdy geosiatki winny by( zakotwione w podlozu w kazdej kom6rce
szpilkami typu ,,J".Na rozlolone sekcje geosiatki nale?y wysypa6, poczynajqc od korony skarpy i przed
zageszczeniem r6wnomiernie rozloLry(, ziemip roSlinn4 warstw4 o gruboSci przewylszaj4cej o ok. 3 cm wysokoSi
sekcji geosiatki. Po wstQpnym zagQszczeniu materialu wypetniajecego kom6rki geosiatki nale?y nadsypai ziemip
roSlinn4 warstw4 o gruboSci ok. | + 2 cm, posiai trawg i caloSi ponownie zagqsci( do uzyskania wskaZnika
zagQszczenia wg. Proctora Is > 0,95. Do zagqszczania materialu wypetniaj4cego stosuje sig wibracyjne zagqszczarki
pt5rtowe.Po zageszczeniu ziemi w geosiatce i posianiu trawy nale|y skarpQ przez kilkanaScie dni systematycznie
zrasza6, nie wolno jednak polewad skarplr silnym strumieniem wody .
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L TABOSSYSTEM zabeznieczenie orzdciwerozvine I:I - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnego dla
skarpy o dlugoSci okolo l2m - l6m na budowie autostrady A1 zostala zastosowana geokrata GT MK 1Omm :

o IloSd przyjptych szpil typ ,,J" do kotwienia na l00mb, korona (192srt+ 96sn) + skarpa 400sn 0,52snlm2
o Aby unikn4i naci4gania sekcji, kahda kom6rka musi byc spigta za pomoc4 opaski samozaciskowej . ZuLycie

opasek na l00mb, powinno wynosii 1155szt l,2sztlm2
o sugerowana minimalna dlugoSi zakladki to lm, wskazane l,5m

Szpila kotwiAca typ "J"

WYKO NAN IE ZABEZPIECZE N IA S KARPY
wykop 2A od 565+200 - 565+700

Zab ezpie czen ie p rzeciwe rozyj ne
geokrata GT MK 10cm per
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SZCZEGOL B
Plyta sciekowa i prefabrykat azurowy

SCHEMAT MOCOWANIA
GEOKRATY w POLACH

(Nachylenie 1 ; 1)

KORONA
do krawqdzi
skarpy 1m

KOTWY DO MOCOWANIA
GEOKRATY

(Kotwy typ 'J")

Dde Sttaz

(#
1 , 5 m

0 , 1 m
€

idrmm strl glailka
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2, TABOSSYSTEM zabeznieczenie nrz.eciweronine I:t - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnego dla
skarpy o dlugo5ci okolo l2m namoScie p6hrocnym dla miasta Warszawa zostalazastosow-ana geokratu Cf n11
l 5 m m :

o IloSi prryjQtych szpil typ ,,J" do kotwienia na l00mb, korona (l92sn + 96szt) + skarpa 400szt 0,52srt/m2
o Aby unikn4i naci4gania sekcji, kaZdakom6rka musi by6 spigta za pomoc4 opaski samozaciskowej. Zu7ycie

opasek na l00mb, powinno wynosid I l55szt l,2snlm2
. sugerowana minimalna dtugoSd zakladkito lm, wskazane l,5m

WYKONAN I E ZAB EZPIECZE N IA S KARPY
szpila holwreca typ :'J"

SCHEMAT MOCOWANIA
GEOKMTY w POLACH

(Nachylenle 1 : 1)

KOTWY DO MOCOWANIA
GEOKRATY

(Kotwy typ "J")

0 , 1 m
e

o6mm stal gladka

( 0,5r >

Wyniki badafi polowych
Najblizsze stanowi faktycznernu, najbardziej sugestywne i przekonywujqce efekty zastosowania TABOSSySTE
przedstawiaj4 wyniki badafi polowych, przeprowadzonychprzezpracownik6w naukolvych Politechniki Opolskiej, a
wnioski wyptywaj qce zbadafi s4 kr6tkie:
- ulohenie warstwy geotkaniny lub geowl6kniny nagruncie rodzimym powoduje istotne zmniejszenie tarcia, a co z,a
tym idzie podwyhszenie ryryka zsunigcia sip warstwy zabezpieczajqcej oraz utrudnienie w przinikaniu w6d
gruntowych co powoduje wyplukaniai doprowadza do miszczenia calei konstrukcji badanii zostaly przeprowadzone
na budowie autostradv Al.



3. TABOSSYSTEM z.abezpiecz.enie nrzeciwerozvine 3:l - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnego dla
skarpy o dlugoSci okolo l2m na moScie p6lnocnym dla miasta Warszawa zostalazastosowana geokrata GT DK
l 5 m m :

o IloS6 przyjptych szpil typ ,,J" do kotwienia na 100mb, korona (385szt + l92szt) + skarpa 277szt Tsztlm2
o Aby uniknqi naci4gania sekcji, ka2da kom6rka musi byi spipta za pomoc4 opaski samozaciskowej. ZuZycie

opasek na l00mb, powinno wynosii 230s^ 0,5srt1m2
o sugerowanaminimalna dlugoSi zakladki to lm, wskazane 1,5m

Wyn iki badan polowl..clr
stanowi faktycznemu, najbardziej sugestywne i przekonywuj4ce efekty zastosowania
s4 kiedy mozna zobacry(, efekty czqsto w teorii wydaj4ce sig niemozliwe. podczas

przeprowadzonej przezpracownik6w naukowych Politechniki Opolskiej wizji lokalnej, wyplyngly nastqpujqce
wnioski zbadafr:
- Zbudowanie nasypuprzy pomocy warstwy geotkaniny na materacu z geokraty a nastgpnie zabezpieczenie
powierzchni skarpy geokrat4. powoduje uzyskanie duzej trwaloSci konstrukcjii uzyskanie zakladanego efektu. Za
pomoc4geosyntetykow mozliwe jest uzyskaniepol4danego efektu przy minirnalnej iloSci miejsca.

WYKO NANI E ZABEZPIECZE N IA S KARPY
I PODBUDOVVY POD TRAWNIK

Zabezpie cze n i e p rzeciwerozyj n e
geokrata GT MK 1Ocm

Materac z geotkaniny STRADOMGEO
wypelniony gruntem rodzimym
stabilizowany cementem

SCHEMAT MOCOWANIA
GEOKRATY w POLACH

(Nachylenie 3 : 1)

PODBU DOWA NAWI ERZCH N I TRAWIASTEJ
- warstwa ziemi powy2ej geokraty 2,5cm
- Geokrata TABOSS MK 75mm perforowana
- geowlOknina GEOTESS 1209

KORONA
do krawqdzi
skarpy 0,4m KOTWY DO MOCOWANIA

GEOKRATY
(Koh/vy typ "J")

GEOFUN

I
0,52m

0 , 1 m
e

o6nrm stal gladla

Sp6/tr

oaE



4. TABOSSYSTEM zobezpieczenie przeciwerozvine I:1,5 - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnego dla
Scian zbiornik6w wodnych o dlugoSci skarpy 5m na budowie autostrady Al i zbiornikach w Szczecinie zostala
zastosowana geokrata GT MK lOmm :

o IloSd prryjgtych szpil typ ,,J" do kotwienia na 100mb, korona (385szt + 192sfi) 2sil.lm2
o Aby uniknEd naci4gania sekcji, kaZdakom6rka musi byd spipta zapomocqopaski samozaciskowej. Zu2ycie

opasek na 100mb, powinno wynosii 230sA 0,5srt1m2
. sugerowanaminimalna dfugoSi zakladki to lm, wskazane 1,5m
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WYKO NANI E ZABEZPIECZEN IA ZBIO RN I KA

Szpila kotwiAca typ "J"

SCI.IEMAT MOCOWANIA
GEOKRATY w POLACH

(Nachylenie 1 :  1 ,5)

KORONA
do krawgdzi
skarpy 0,4m

KOTWY DO MOCOWANIA
GEOKRATY

(Kotwy typ "J")

0 , 1 m
<.+

o6rnm stal gladka turo' roJeilu

-  0 ,5m 
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