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REKONSTRUKCJA I WZMOCNIENIE PODBUDOWY
PÓ£NOCNEJ JEZDNI AUTOSTRADY A-4 W KATOWICACH

Istniej¹ca nawierzchnia drogowa wraz z warstw¹ podbudowy
na pasie pó³nocnym jezdni autostrady A-4 zosta³a usuniêta
do poziomu pod³o¿a gruntowego (s³abonoœnego) typu G4
o noœnoœci od 12B15 MPa. Wzmacniaj¹c podbudowê przy
pomocy materia³ów geosyntetycznych z *INORY*, u³o¿onych
w formie pe³nego materaca - geotekstylu Fibertex® typu
F-45M rozpraszaj¹cego si³y i naprê¿enia na obszarze gruntu
s³abonoœnego a przede wszystkim spe³niaj¹cego funkcjê
separuj¹co-drena¿ow¹ oraz geosiatki Fortrac® typu
R 90/90-20 T, stanowi¹cych, ³¹cznie, bazê dla czêœciowo
elastycznej p³yty noœnej podbudowy - uzyskano na stropie
tej p³yty - górnej warstwie materaca - nastêpuj¹ce modu³y odkszta³ceñ:
przy I0 = 1,8 oraz EV2 = 166,0 MPa przy I0 = 1,5.

EV2 = 187,5 MPa

Wyniki badañ noœnoœci na górnej powierzchni pe³nej podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
wykonane przez uprawnione laboratorium drogowe “LABOTEST”, na trasie g³ównej - jezdni
pó³nocnej autostrady A-4 w Katowicach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Lokalizacja na
Nr
trasie
stanowiska
autostrady A-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

km 342,7 +00
km 342,6 + 60
km 342,6 + 20
km 342,5 + 80
km 342,5 + 40
km 342,5 + 00

Modu³
odkszta³cenia
EV1 (MPa) EV2 (MPa)

200,0
187,5
157,9
187,5
214,3
166,6

375,0
333,3
300,0
375,0
375,0
300,0

WskaŸnik
odkszta³cenia
I0

1,87
1,78
1,89
2,00
1,75
1,80

Uzyskane parametry dowiod³y i¿ celowym i korzystnym jest stosowanie przemyœlanych kompozycji
geosyntetycznych w podbudowie budowanych i rekonstruowanych dróg, zw³aszcza bardzo mocno
obci¹¿onych.
Verte
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Pozosta³e warstwy wed³ug projektu
Materia³ mineralny o frakcji od 0B63 mm
®
Geosiatka Fortrac typu R 90/90-20 T
Materia³ mineralny o frakcji od 0B63 mm
Geosiatka Fortrac® typu R 90/90-20 T
Geotekstyl Fibertex® typu F-45M
Grunt rodzimy
2%

gruboœæ
z
obliczeñ
in¿ynierskich

2%

min.
1,0 m

zak³adka
min. 1,0 m

min.
0,5 m

Materia³ mineralny o frakcji od 40B63 mm
min. 0,5 m

19,0 m

Obydwa pasy jezdni pó³nocnej autostrady A-4
w Katowicach oraz pobocze odwodniono przy
pomocy drenu francuskiego z wykorzystaniem
geotekstylu Fibertex® typu F-45M wype³nionego
nielasuj¹cym siê materia³em mineralnym o fracji
od 40 do 63 mm.
Charakterystyka techniczna zastosowanych
geosyntetyków:
Geotekstyl Fibertex typu F-45M:
®

Próba CBR X 5200 [N]
Opór na przebicie CBR X-s 5000 [N]
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie:
26 [kN/m]
kierunek wzd³u¿ny 36 [kN/m]
kierunek poprzeczny Wyd³u¿enie przy zerwaniu:
75 [%]
kierunek wzd³u¿ny 75 [%]
kierunek poprzeczny Wodoprzepuszczalnoœæ prostopad³a
do p³aszczyzny geotekstylu kV:

Geosiatka Fortrac typu R 90/90-20 T:
®

poliester
Tworzywo polimerowa
Pow³oka Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie:
90 [kN/m]
kierunek wzd³u¿ny [kN/m]
kierunek poprzeczny - 90
Si³a rozci¹gaj¹ca przy wyd³u¿eniu
wzglêdnym 5 %:
27 [kN/m]
kierunek wzd³u¿ny [kN/m]
kierunek poprzeczny - 32
Nominalne wyd³u¿enie przy rozerwaniu:
10,0
[%]
kierunek wzd³u¿ny [%]
kierunek poprzeczny - 10,0
20 x 20 [mm]
Rozmiar oczka Standardowe wymiary:
5,00 [m]
szerokoœæ 200,00 [m]
d³ugoœæ rolki -

-4

12,0 [m/s x 10 ]
-4
5,0 [m/s x 10 ]
200 [kPa] -

przy obci¹¿eniu: 20 [kPa] -

Wodoprzepuszczalnoœæ w p³aszczyŸnie
geotekstylu kV:
-4

19,0 [m/s x 10 ]
-4
6,6 [m/s x 10 ]
200 [kPa] 45 [mikron]
Umowny wymiar porów przy obci¹¿eniu: 20 [kPa] -

Standardowe wymiary:
szerokoœæ d³ugoœæ Masa powierzchniowa -

5,00 [m]
100,00 [m]
500 [g/m2]

Masa powierzchniowa -

780

[g/m2]

Szczegó³owe informacje, na temat doboru oraz zastosowania materia³ów geosyntetycznych, uzyskaj¹ Pañstwo pod adresem:
Pomoc, doradztwo i informacje techniczne:

Przedsiêbiorstwo Realizacyjne *INORA * Sp. z o.o.
®
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