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Sposoby wznoszenia œcian oporowych
przy u¿yciu geosyntetyków:
1.Zazielenienie powierzchni czo³owej warstw
z gruntu zbrojonego
2.Wzmocnienie podbudowy pod os³oniêty
gabionami mur oporowy z gruntów zbrojonych

W listopadzie 2001r., w Bielsku Bia³ej otwarto nowe
centrum handlowe "SARNI STOK", wybudowane przy u¿yciu
wysoko wyspecjalizowanych materia³ów geosyntetycznych i
szeregu technologii preferowanych przez INORÊ . Stopieñ
nasycenia terenu materia³ami geosyntetycznymi wyniós³ 1,12 m 2
na 1 m2 rzutu powierzchni. £¹cznie na 32,4 ha u³o¿ono oko³o
360 000 m 2 geosyntetyków z INORY .
Generalnie zastosowano nastêpuj¹ce, opracowane przez
INORÊ technologie:
- zbrojenie poziomych p³aszczyzn geosyntetykami wraz z
wykonaniem niezbêdnych obliczeñ in¿ynierskich;
- odwodnienie obszaru przy zastosowaniu drenów francuskich;
- budowa stromych skarp wykonanych w technologii gruntów
zbrojonych geosyntetykami (w³¹cznie z ich obliczeniami);
- dodatkowe wzmocnienie noœnoœci przewidzianych dla ruchu kat.
KR6 dróg zaopatrzeniowych i dojazdów do parkingów;
- zazielenienie stromych skarp i nasypów systemem INOREX .
Technologie te zastosowano równie¿ przy wykonaniu
nasypów przebudowanych (w ci¹gu drogi krajowej nr 1 Gdañsk Cieszyn), ze zmian¹ niwelety czêœci drogi do 9 m w górê, w celu
utworzenia wêz³a komunikacyjnego, jednocz¹cego system dróg
obiektu z krajow¹ sieci¹ dróg.
Na gruncie rodzimym zosta³y posadowione nasypy
o nachyleniach 60° ¸ 80°, zazbrojone geosiatkami. Pokryte
warstw¹ ochronn¹ z geotekstyliów FIBERTEX geosiatki zosta³y
u³o¿one przy specjalnym oszalowaniu, wywiniête i wype³nione
warstw¹ kruszywa ³amanego, nastêpnie zawiniête i jako
pó³materac uformowane w kolejne warstwy wznoszonego nasypu.
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Obszar zazbrojony pod drogê dla ruchu kat. KR6

Teren rodzimy by³ mocno zdegradowany charakteryzowa³ siê wystêpowaniem odczynów w
gruntach pH = 2 ¸ 4, jak równie¿ 10 ¸ 12. Zosta³ ca³kowicie
shermetyzowany, a poniewa¿ mia³ formê pó³ciek³ej gliny wzmocniono go pó³materacami z geosiatek FORTRAC
typu 250/30-20M uk³adanych na krzy¿. Ten rodzaj siatki
ma maksymalne wyd³u¿enie przy zerwaniu £ 6% i jest w
100% odporny na agresywne œrodowisko chemiczne.
Mo¿e byæ wykorzystywany w warunkach gruntowo wodnych o niskich lub wysokich wartoœciach odczynu pH
(w zakresie od 2 do 12) oraz posiada pe³n¹, wieloletni¹
odpornoœæ na gnicie i grzyby. Zastosowane geosiatki
FORTRAC M wykonane z poliwinyloalkoholu (PVA),
zosta³y zgodnie z obliczeniami odpowiednio dobrane
przez INORÊ , w zale¿nosci od ich wytrzyma³oœci na
zerwanie równych lub ró¿nych w kierunkach wzd³u¿nych i
poprzecznych. Rozmiar oczka zosta³ dobrany optymalnie,
tak aby zapewniæ dobre zazêbienie pomiêdzy geosiatk¹ a
kruszywem (wielkoœæ oczka geosiatki musi byæ równa
przynajmniej po³owie œrednicy ziarna materia³u
nasypowego).

Zosta³o wykonanych kilka kilometrów drenu francuskiego, opartego na geotekstyliach F-4M.
Skutecznoœæ dzia³ania drenów pozwoli³a na posadowienie ¿elbetowych stóp fundamentowych hali, jak
równie¿ ca³ego systemu dróg dojazdowych, parkingów i placów technologicznych na obszarze
zazbrojonym geosiatk¹ FORTRAC M. Zazielenienie stromych skarp (85° pochylenia!!!) polega³o na
zabudowaniu na skarpie powierzchni bocznych materacy geosyntetycznych traw¹ wzmocnion¹ geosiatk¹
HaTe l23.142. Technologia obejmowa³a dodatkowo os³onê w formie stalowej kraty, dla zapewnienia
zwi¹zania trawy z pod³o¿em i ochrony skarpy przed wandalizmem i sabota¿em.
Na bazie pozytywnych doœwiadczeñ zdobytych przy okazji wznoszenia hipermarketu “SARNI
STOK”, kilka miesiêcy póŸniej zrealizowany zosta³ zbli¿ony wielkoœci¹ obiekt "OGRODY" w Elbl¹gu
powsta³y równie¿ na rzecz firmy Ahold. Po up³ywie roku od oddania obu obiektów do u¿ytku (do wydania
niniejszego prospektu), w odró¿nieniu od innych du¿ych obiektów handlowych, przy których projektowaniu i
powstawaniu nie uczestniczy³a INORA , nie zanotowano ¿adnych odkszta³ceñ, deformacji czy innych
defektów w zakresie zazbrojonych powierzchni dróg, parkingów oraz nasypów, jak i posadzek obiektu
handlowego. Œwiadczy to o rzetelnoœci pracy in¿ynierskiej wykonanej przez specjalistów z INORY .
Zbrojenie terenu (pasmami u³o¿onymi na krzy¿) geosiatk¹ o UTS=250kN/m;
wzmocnienie pod³o¿a pod stopy fundamentowe ¿elbetowych s³upów

Uformowana kolejna warstwa stromego nasypu
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