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Mechanizm pracy systemuna skarpie
ZastosowanieTABOSSYSTEM@urnozliwia rozwi4zaniewielu problem6w zwi4zanychz utrzynaniemi
stabilno5ci4gruntu na stromychskarpachi zboczach.Zamkniqciegruntu lub kruszyw wewn4trzkom6rekzwiqksza
jego odpornoSina erozjq,chroni przed migracj4cz4stekw d6t. Do wypelnianiasystemumoznazastosowacglebqz
roSlinno5ci4grunty z wykop6w, kruszywa,kamienielub beton.Dobrze ustabilizowanaroSlinnoSc
jest traktowanaza
efektywn4i atrakcyjn4formg ochronyskarp i zboczywystawionychna umiarkowan4erozjEpowierzchniowq.W
statych lub skoncentrowanychsptywachpowierzchniowych roSlinne zabezpieczeniejest
jednak czEstomalo
skuteczne,poniewa?takie splywy prowadzqdo postgpuj4cegowymywania cz4stekgruntu ze strefy korzeniowej.
Powstawaniestrumienisplywowych i kanalow erozyjnychdoprowadzadosoliflukcji iostatecznegozniszczenia
pokryciaochronnego.
W przypadkuzastosowaniaTABOSSYSTEME'Scianykom6rek wypelnionychgleb4 tworz4serigmini-zapor
rozci4gnigtychw poprzek ochranianejskarpy lub zbocza.Normalny rozw6j strug splywowych, wytwavanych przez
skoncentrowanysplyw powierzchniowy, przecinajqcygrunt jest powstrzymywany przezkierowanie go na
powierzchnig.Taki mechanizmzmniejszaprqdkoSc
przeplywu,co w konsekwencjiobnizarownie|wartoScsity
erozyjnej splywu powierzchniowego.Do powierzchniowego zabezpieczaniaskarp szczegolniezalecanejest
zastosowanieGEOKRATY TABOSS ll (Cerffikat Zukladowej kontroli Jskosci CE 1488-CPD-0095; Aprobutu
technicznaAT/2002-04-1216- 6.02.2012r.1,ktorajestodmian4produktu,stanowi4cqwyr6b z taSlnz naciqciarnilub
perforowanych, umozliwiajqcqr6wnomieme rozprowadzeniesplyw6w powierzchniowych.Gleba wraz z
ukorzeniaj4c4siEroSlinno6ci4jestutrzyrnywanai chronionado SciSleokreSlonejglqbokoSciwewn4trz
indywidualnychkom6rek.Korzenieprzefrikaj4przezgeotekstyliado podloaagruntowego,tworz4c integralne
wzmocnienie calej warstwy zabezpieczajqcej
powierzchnigskarpy.Zastosowaniegeosiatekkom6rkowych do ochrony
skarpw obszarachsuchychprzySpieszarozw6j roSlinno5ci,dziqki utrzymaniuzwiqkszonejwilgotnosciw grunciew
strefieprzypowierzchniowej.Naturalnejtendencjiwarstwy zabezpieczeniaochronltego
do poSlizguw d6l
przeciwstawiaj4sip opory tarcia w plaszczylnie kontaktu systemuz podloaemgruntowyrn. Op6r na zsuw calego
systemu,w sklad kt6regowchodzi r6wniez warstwageomembranamolebyc znacznieograniczonyprzezstosunkowo
niski wsp6lczynniktarciacharakterystyczny
dla takich material6wgeosyntetycznych.

Dls zsbezpieczeniunrzeciwerozvinego skarp i nasvpdw firms Taboss,prononuie:
Rozwi4zania standardowez zastosowaniemGeosyntetyk6w dla zabezpieczeniaskarp i nasyp6w. Musz4jednak byi
spelnionedwa podstawowewymagania aby projekt sip powi6dl nale2y policzy(, stateczno6iskarpy 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$ciod konta pochvlen a, dlugoSci skarpy oraz materialu wypetniai aceeo:
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x - onracza przedstawienie przykladolvych rozwi1zan dla zabezpieczeniaprzeciwerozyinego
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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 poziomieco 150 cm (3 x Bk) i w pionie co 150 cm (3 x Hk).
Dla zminimalizowania koncentracji naprpleh w geosiatce naleZy w kolejnych rzEdachpoziomych szpilki
rozmieszczacw ukladzie ,,mijankowym" (przesunigteo Bk : 50 cm w stosunku do szpilek w s4siednichrzgdach
poziomych). Geosiatkawinnaby( 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
zageszczeniemr6wnomiernie rozloLry(, ziemip roSlinn4 warstw4 o gruboSci przewylszaj4cej o ok. 3 cm wysokoSi
sekcji geosiatki. Po wstQpnymzagQszczeniumaterialu wypetniajecegokom6rki geosiatki nale?y nadsypai ziemip
roSlinn4 warstw4 o gruboSci ok. | + 2 cm, posiai trawg i caloSi ponownie zagqsci( do uzyskania wskaZnika
zagQszczeniawg. Proctora Is > 0,95. Do zagqszczaniamaterialu wypetniaj4cego stosuje sig wibracyjne zagqszczarki
pt5rtowe.Pozageszczeniuziemi w geosiatce i posianiu trawy nale|y skarpQprzez kilkanaScie dni systematycznie
zrasza6,nie wolno jednak polewad skarplrsilnym strumieniemwody .
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L TABOSSYSTEM zabeznieczenieorzdciwerozvine I:I - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnegodla
skarpy o dlugoSciokolo l2m - l6m na budowie autostradyA1 zostalazastosowanageokrataGT MK 1Omm:
o IloSdprzyjptychszpil typ ,,J" do kotwieniana l00mb, korona (192srt+ 96sn) + skarpa400sn 0,52snlm2
o Aby unikn4i naci4ganiasekcji, kahdakom6rka musi byc spigtaza pomoc4 opaski samozaciskowej. ZuLycie
opasekna l00mb, powinno wynosii 1155szt l,2sztlm2
o sugerowanaminimalna dlugoSi zakladkito lm, wskazanel,5m

WYKO NANIE ZABEZPIECZENIA SKARPY
wykop 2Aod 565+200- 565+700

Szpila kotwiAcatyp "J"

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

SCHEMATMOCOWANIA
GEOKRATYw POLACH
(Nachylenie1 ; 1)
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do krawqdzi
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'J")
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2, TABOSSYSTEMzabeznieczenie
nrz.eciweronineI:t - W przypadkuzabezpieczeniaprzeciwerozyjnego
dla
skarpyo dlugo5ciokolo l2m namoSciep6hrocnymdla miastaWarszawazostalazastosow-ana
geokratuCf n11
l5mm:
o IloSi prryjQtychszpiltyp ,,J"do kotwieniana l00mb,korona (l92sn + 96szt)+ skarpa400szt 0,52srt/m2
o Aby unikn4i naci4ganiasekcji,kaZdakom6rkamusi by6 spigtaza pomoc4opaskisamozaciskowej.
Zu7ycie
opasekna l00mb, powinnowynosidI l55szt l,2snlm2
.
sugerowana
minimalnadtugoSdzakladkito lm, wskazanel,5m

WYKONANIE ZABEZPIECZE
NIA SKARPY
szpilaholwreca
typ:'J"

SCHEMATMOCOWANIA
GEOKMTY w POLACH
(Nachylenle 1 : 1)

KOTWYDO MOCOWANIA
GEOKRATY
(Kotwytyp "J")

0,1m

e
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o6mm stal gladka
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Wyniki badafipolowych
Najblizszestanowifaktycznernu,
najbardziejsugestywne
i przekonywujqce
efektyzastosowania
TABOSSySTE
przedstawiaj4
wyniki badafipolowych,przeprowadzonychprzezpracownik6w
naukolvychPolitechnikiOpolskiej,a
wnioski wyptywajqcezbadafis4kr6tkie:
- uloheniewarstwygeotkaninylub geowl6kninynagruncierodzimympowodujeistotnezmniejszenie
tarcia,a co z,a
tym idzie podwyhszenie
orazutrudnieniew przinikaniuw6d
ryryka zsunigciasip warstwyzabezpieczajqcej
gruntowychco powodujewyplukaniai doprowadzado miszczeniacaleikonstrukcjibadanii zostalyprzeprowadzone
na budowieautostradv
Al.

3. TABOSSYSTEM z.abezpiecz.enie
nrzeciwerozvine 3:l - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnegodla
skarpy o dlugoSciokolo l2m na moSciep6lnocnym dla miasta Warszawa zostalazastosowana
geokrataGT DK
l5mm:
o IloS6przyjptych szpil typ ,,J" do kotwienia na 100mb,korona (385szt+ l92szt) + skarpa277szt Tsztlm2
o Aby uniknqi naci4ganiasekcji, ka2dakom6rka musi byi spiptaza pomoc4 opaski samozaciskowej.ZuZycie
opasekna l00mb, powinno wynosii 230s^ 0,5srt1m2
o sugerowanaminimalnadlugoSi zakladkito lm, wskazane1,5m

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA SKARPY
I PODBUDOVVY
PODTRAWNIK

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

Materac z geotkaniny STRADOMGEO
wypelniony gruntem rodzimym
stabilizowany cementem

PODBU DOWA NAWIERZCHN I TRAWIASTEJ
- warstwa ziemi powy2ej geokraty 2,5cm
- Geokrata TABOSS MK 75mm perforowana
- geowlOkninaGEOTESS 1209

SCHEMAT
MOCOWANIA
GEOKRATYw POLACH
(Nachylenie3 : 1)

KORONA
do krawqdzi
skarpy0,4m

GEOFUN

KOTWYDO MOCOWANIA
GEOKRATY
(Koh/vytyp "J")

0,1m
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e
0,52m

o6nrm stal gladla
Sp6/tr
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Wyn iki badanpolowl..clr
stanowi faktycznemu,najbardziejsugestywnei przekonywuj4ceefekty zastosowania
s4 kiedy mozna zobacry(,efekty czqstow teorii wydaj4ce sig niemozliwe. podczas
przeprowadzonejprzezpracownik6wnaukowychPolitechnikiOpolskiejwizji lokalnej,wyplyngly nastqpujqce
wnioski zbadafr:
- Zbudowanie nasypuprzy pomocy warstwy geotkaniny na materacuz geokratya nastgpniezabezpieczenie
powierzchni skarpy geokrat4.powoduje uzyskanieduzej trwaloScikonstrukcjii uzyskaniezakladanegoefektu. Za
pomoc4geosyntetykowmozliwejest uzyskaniepol4danegoefektuprzy minirnalnejiloScimiejsca.

4. TABOSSYSTEM zobezpieczenieprzeciwerozvine I:1,5 - W przypadku zabezpieczeniaprzeciwerozyjnegodla
Scianzbiornik6w wodnych o dlugoSciskarpy 5m na budowie autostradyAl i zbiornikach w Szczeciniezostala
zastosowanageokrataGT MK lOmm :
o IloSd prryjgtych szpil typ ,,J" do kotwienia na 100mb,korona (385szt+ 192sfi) 2sil.lm2
o Aby uniknEdnaci4ganiasekcji, kaZdakom6rka musi byd spipta zapomocqopaski samozaciskowej.Zu2ycie
opasekna 100mb, powinno wynosii 230sA 0,5srt1m2
.
sugerowanaminimalnadfugoSi zakladkito lm, wskazane1,5m
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WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKA

Szpila kotwiAca typ "J"

SCI.IEMAT
MOCOWANIA
GEOKRATY
w POLACH
( N a c h y l e n i e1 : 1 , 5 )

KORONA
do krawgdzi
skarpy 0,4m

KOTWYDO MOCOWANIA
GEOKRATY
(Kotwytyp "J")
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