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Poglqdowa instrukcja Monta2u Geokraty Taboss - t a b o s s y . -t
1. Przygotowanie placu budowy pod Geokratg TABOSS

Polega na zniwelowaniu nier6wnoSci na istniejqcym terenie pozbyciu sig
ewentualnej rodlinnoSci porastaj qcej teren plaski. Teren pod rozkladanie
Geokraty powinien pozbawiony by6 wybrzuszeri zapadlisk i innych nier6wno5ci.

2. Rozlo?enie sekcji Geokraty TABOSS
Na przygotowany teren rozciryamy Geokratg wedlug wymiar6w sekcji firma
nasza zaleca u2ywanie geowt6kniny btdZ geotkaniny j ako warstwy separuj 4cej .
GeokratE naleiry przymocowa6 do podloZ;a przy pomocy kotew, a poszczeg6lne
sekcjE polqpzyt ze sobqprzy pomocy atestowanych opasek samozaciskowych.
Rozwi4Tanie to jest opatentowane i zapewtia ono naleZyt4 sp6jno56
poszczeg6lnych sekcji.,

3. Zasypywan ie i zaggszczanie
Na rozloZone i pol4czone sekcje naleZy wsypa6 material wypelniaj4cy np.:
kruszylvo, posp6lka, naleiry pamigtat 2e przed, zaggszczariem wymagane jest
przykrycie Geokraty warstw{ materiatu wypelniajecego w wysokoSci
minimalnej pigciu centymetr6w powyzej wysokoSci Geokraty. Podczas
doggszczania w rozlohone sekcje Geokraty material mo2e osiada6 i wychodzi6
na wierzch geoy'rata nalezy niezv'rlocznie uzupelnia6 niedobory chroni4c
geokratE przed uszkodzeniem.

Uryskanie rvymiar6w Geokraty Taboss - t a b o s s y s t e m@

Do zwiEkszenia no6no6ci podbudowy standardowo przyjeto GT MK to jest geokrata
TABOSS male kom6rki. Poprawny wymiar kom6rek mo2na uzyska6 w latwy spos6b
poprzez uzywanie linek monta2owych lub przy zastosowaniu ram. Na 2yczenie klienta
producent Geokraty TABOSS mo2e wykonad inne niZ standardow wymiary sekcji.

standardowa sekcja GEOKRATY TABOSS lOcm perforowana

Wymiary:

o Wymiar standardonry 2,6 x 6,3 powierzchnia jednej sekcji wynosi I6,38m2
sekcja sklada siE z l0 kom6rek szerokoSci i 31 kom6rek na dlugoSci.

o Inne wymiary na zam6wienie klienta
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Mocowanie Geokraty Taboss - t a b o s s y s t e m@

Mocowanie sekcji w podloZu gruntowym odbywa6 sig bgdzie przy pomocy
znormalizowany ch przez producenta szpil typ ,,J" kt6re s4 elementem montaZowym,

standardow a szpila kotwi 4ca 8mm

szpile powinny byi wykonane zb stali gladniej konstrukcyjnej, na terenie plaskim po
obsypaniu geokraty producent dopuszcza wielokrotne wykorzystanie tych samych szpil
monta2owymi jeZeli projektarfi nie zaznaczyl inaczej.

L4czenie Geokraty Taboss - ta b o s s y s t e m@

Do l4czenia sekcji Geokraty producent dopuszcza stosowanie tylko innowacyjnego
ronxriqzania opatentowanego i zastosowanego po raz pierwszy przez polskich
producent6w, jakim jest t4czenie sekcji za pomoce atestowanych opasek
samozaciskowych.

standardowa opaska opaskq TZ 37 lBC dla wysoko6ci 1 00mm

Opaski s4jedynym ronviryaniem zapewniaj4cym optymalnq wytrzymaloit, p6lsztywnej
pfrty, optymalne wyniki s4wtedy kiedy cala ptyta przenosi jednakowe obciq.zenia a tak
dzieje sig tylko przy ronxiqzaniu polskich producent6w. Zastosowanie opasek pozwala na
osi4gnigcie zbli2onych parametr6w np.; dla Geokraty perforowanej l00mm wytrzymalos6
ta6my wyrosi I ,3 5kN zgrzewa I , 1kN poniew a2 polqczenie opask4 okolo 1 ,0 kN. Dane te
s4 brane przez projektant6w do obliczef i nie powinny by6 zmieniane gdy? grozi to
brakiem wytrzymalosci calej konstrukcji a co zatym idzie moi,e prowadzid do katastroff.



Instalowanie Geokraty Taboss - t a b o s s y s t e m@

Sekcje Geokraty Taboss nale2y instalowa6 w taki spos6b aby uzyskiwa6 poprawne
wymiary jednej kom6rki, producent rekomenduje dwa sposoby poprawnego instalowania
geokraty :

Instalowanie przy du:Zych szeroko5ciach

Producent zaleca ze wzglgdu na szybko66 montaZu na duirych placach budowy przy
szerokoSci przelcaczajqcej lOm u4wanie linek montaZowych wraz ze szpilami
montaZowymi.

Przed przystqpieniem do rozkladania sekcji naleZy ustali6 wymiar placu budowy kt6ry
ma zoslad wzmocniony pr4l pomocy geokraty, w przrypadku wystqpienia koniecznoSci
docinania sekcji nalezy dopasowa6 ilo56 oczek geokraty aby po odcigciu, oczka w sekcji
nadal mialy optymalny wymiar. W ten spos6b nale4r ustali6 ilo6i calych sekcji i pol6wek.

Sekcje geokraty naleiry rczmieSci6 na terenie budowy w iloSci i odstEpach zgodnych z
wyliczeniami umo2liwiajqcych uryskanie nominalnego wymiaru sekcji, nastgpnie naleiry
boczne. kom6rki polqczy(: ze sob4 za pomocq atestowanych opasek samozaciskowych
twolz4c jednolita wstQgQ. Nastgpnie naleiry polqczy6 ze sob4 kolejne wstEgi do uzyskania
warstwy pol4czonych sekcj i.



SpiEte sekcje geokraty naleiry rozciryn46 w spos6b rgczry do wczeSniej obliczonego i
zaznaczonego wymiaru za pomoce linek montaZowych, skrajne krawgdzie naleLy na czas
zasypywania zamocowa6 przy pomocy szpil monterZowych. Uzycie szpil jest wymagane aby
zapobiegat Sciqganiu geokraty podczas zasypywania, po zasypaniu zeztvala sig na usuniEcie.

Instalowanie na dogach technologicznych lub leSnych

Producent zaleca przy w4skich placach budowy ukladanie geokraty przy pomocy ram
monta2owych. Rama montazowa pozwala na dokladne rozci4gniEcie sekcj i i uzyskania
prawidlowych wymiar6w.

Na ramp montaZow4naleiry naloiryf sekcjp i po jej naloZeniu obr6ci6 o l80o tak,
aby rama znajdowala siE nad sekcj4 ulo2y6 na wczeSniej przygotowanym podlo2u izasypa6.
W celu ulrzymania sekcji we wlaSciwej pozycjinaleiry przed zdjEciem ramy zakotwi6 sekcjg
do podlo2a za pomocq szpil typ ,,,J" czynno(f t4 stosuje sig jedynie podczas rozpoczynania
montaZu Geokraty TABOSS nastgpnie naleiry polqczy(: s4siednie sekcje paskami
zaciskowymi kazdq kom6rkg.

Kolejne sekcje montuje siQ w nastEpuj4cy spos6b:

Do pierwszej sekcji o prawidlowych wymiarach i czE5ciowo zasypan4 materialem
wypelniaj4cym dostawia sig nastEpn4nalohonqna ramE monta2ow4pracownik lqczy w celu
uzyskania sp6jno5ci p6lsaywnej p$ykaZde oczko sekcji zapomqcqAtestowanych opasek



Zasypywania geokraty

Producent zaleca do zasypania geokraty
gqsienicowe.

stosowad: koparko ladowarkQ; spychacze

Do zageszczania zasypanej geokraty powinno siE stosowad walec gtadki.

Zastosowanie Geokraty Taboss - t a.b o s s y s t e m@

Zastosowanie na styku warstwy Zwirowej i warstwy ods4czaj4cej Geokraty TABOSS
zapewnia stabilizacjg nawierzchni drogowej zwiEkszaj4c jej wartoS6 u2ytkowqprzy
minimalnym zastosowaniu warstwy w postaci mieszanki Zwirowej.

Geokrata TABOSS ukladana jest bezpoSrednio razageszczonej warstwie ods4czaj4ce,
jest ona wypelniana warstw4Zwirow4i nakladane s4na niqkolejne warstwy. Dobur
rodzaju i wysoko6ci Geokraty TABOSS jest ka2dorazowo dostosowany do warunk6w
podloZa gruntowego orazprzeznaczeniaiuirytkowania drogi. Wypelnione kom6rki
Geokraty TABOSS nale{ doggSci6 mechanicznie do wartoSci Is' 1,00.

Warstwa os4czajqca pod Geokrat4 Taboss - t a b o s s y s t e m@

Droga wymaga odpowiedniego odwodnienia szczeg6lnie w prrypadku wystqpowania
grunt6w nieprzepuszczalnych. Producent zaleca wykonanie przepony w postaci
geosyrtetyk6w, a nastEpnie warstwy w postaci piasku Sredniego. WartoS6 zagEszczenia
podlo2a gruntowego za pomoc4pr6by Proctora powinna wynosi6 co najmniej Is= 1,00.
Wystarczajqcq wytrzymalo{t podloZa prryjmuje siE dla wartoSci modulu odksztalcenia
wt6mego Ez>;:45MPa okre6lonego na podstawie pr6bnego obci4Tenia.

Opracowal

Mg inz. Robert Grodecki-konsultant.
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Dane techniczneGeokraty Taboss - t abo s s y s t e -t

lA.{azwa Handlowa :GEOKRATA @ TABOSS

2/WielkoSi Handlowa: SEKCJA

3/ POWIERZCHNIA SEKCJI:
A/ GEOKRATA@ TABOSS MALE KOMORKT-16,38 M2
(SYMBOL GEOKRATA@Tm)
B/ GEOKRATA@ TABOSS DUZE KOMORKI.32,24 M2
(SYMBOL GEOKRATA@Td)

4/WYMIARY SEKCJI

w PozYcJt RozloZ0rue.l
T m , - t

2,60 m :
6,30 m

5i7,5;10;15;20;30 cm

w PozY cJt zLo2orue.l (TRANSPoRTOWEJ)

l.szerokoSc-
2.dlugoSc-

3.wysokoSc-

1 .szeroko6c-

2.dlugo6c-

3.wysoko6c-

Td
2,60 m
12,40 m

0,12  m

3,5 m lub paleta PETRO

5;7,5;10;15;20; 30 cm

5/ MATEzuAI,
w I en (HDPE

L.P PARAMETRY GEOKRATA Tm GEOKRATA Td
1 . Grubo5c nominalna ta5my 1  ,5  mm ( t0 ,1 )
2. Masa sekcji

wys.S cm
wys 7,5 cm
wys. 10 cm
wys.15 cm
wvs. 20 cm

12 kg
18 kg
24 kg
36 kg
48 ko

12 kg
18 kg
24 kg
36 kg
48 kq

3. Pole powierzchni kom6rki 248 cm 2 496 m2
4. odleqlo6c pomiedzv oolaczeniami taSm 34 cm 68 cm
5 . temperatura montaZu od -26 oC do
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+430C

6. kolor czarnY
7 . odpornoSc chemiczna bardzo dobra
8 . oalnosc w temperaturze 360oC
9. plastvczno6c >zv tem oeralurze 1 30 oC

1 0 . laczenie ta6m sekcii zgrzewanie punktowe ultradzwigkam i
1 1 . Naczenie poszczeo6lnvch sekcii plastikowe opaski samozaciskowe
12. Kontrola jako5ci

DOTYCZY
wymiar6w sekcji
gruboSci ta5m
szeroko6ci ta6my
rozstawu pol4czef taSmy
jakoSci wykonania sekcji
wytrzymafoSci taSm na rozciqgahie "'
wytzymalo5ci na rozrywanie zgtzewow
koloru

Metalchem-Gliwice
oraz Zakladowa Jed nostka Kontrol i
na certyfi kowanym urzqdzeniu Q-Control

1 3 . Certykaty cE 1488-CPD-0095
Aprobata Techniczna IBD|M Warszawa
AT2007 t03-1216
Atest Higieniczny Hl(B/1220101 199
lso 9001-2000
Aprobata Techniczna CNTK
AT/09-2005-0005-01
Certvfikat SAGEOS NR 5359-001
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