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Zabezpieczenie przed erozj¹ oraz zazielenienie powierzchni skarp jest ostatnim etapem robót
zwi¹zanych z budowaniem komunikacyjnych obiektów in¿ynierskich. Obecnie znanych jest wiele
metod zabezpieczeñ
przeciwerozyjnych. Jednym z najlepszych rozwi¹zañ jest zastosowanie
®
geosiatek typu HaTe .
®
Geosiatki typu HaTe s¹ wykonane z w³ókien poliestrowych (PES) i pokryte w procesie
technologicznym warstw¹ tworzywa polimerowego. Cechuje je wysoka odpornoœæ na œrodki
chemiczne i na uszkodzenia mechaniczne. Struktura materia³u pozwala na swobodne przeroœniêcie i
mocne ukorzenienie siê traw ju¿ po pierwszym okresie wegetacyjnym. Ze wzglêdu na wysokie
parametry wytrzyma³oœciowe siatki pe³ni¹ funkcjê zarówno
ochrony przed erozj¹ jak i wzmacniania
®
powierzchni korpusów nasypów. Geosiatki HaTe stosuje siê jako wzmocnienie antyerozyjne
zabezpieczenia konstrukcji ziemnych przy znacznych pochyleniach skarp dochodz¹cych nawet do
85 O (!) Efektem zazielenionych powierzchni jest dok³adnie przylegaj¹ca do pod³o¿a zwarta struktura
utworzona przez siatkê i przeroœniêt¹ trawê. Ka¿da konstrukcja gruntowa zabezpieczona tak¹
warstw¹ jest wysoko odporna nie tylko na wymywanie przez wody opadowe, jak równie¿ na inne
czynniki sprzyjaj¹ce erozji, oraz zapobiega powstawaniu nawisów œniegowych, a tym samym
zabezpiecza przed oberwaniem górnej krawêdzi nasypu pod ciê¿arem œniegu.

®

uk³adanie siatki HaTe 23.142;

zazielenianie powierzchni skarp
nasypu metod¹ hydroobsiewu;

efekt zazielenienia skarp po 14 dniach
od wykonaniu hydroobsiewu;
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TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA I ZAZIELENIENIA SKARP NASYPU
- W OPARCIU O PRZYK£AD ZAZIELENIENIA SKARP £¥CZNICY
®
WÊZ£A BATOREGO Z AUTOSTRAD¥ A-4 W CHORZOWIE SYSTEMEM INORGREENING :
Zabezpieczenie przed erozj¹ i zazielenienie powierzchni
skarp nasypu ³¹cznicy Wêz³a Batorego z autostrad¹ A-4
zosta³o wykonane zosta³o w sierpniu 2006 r.
Podstaw¹ rozpoczêcia prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem skarp by³o wykonanie odwodnienia liniowego w
formie drenów francuskich zlokalizowanych w podbudowie
drogi u podnó¿a skarp. Nastêpnie na skarpy na³o¿ono
odpowiedni¹ gruboœæ warstwy humusu. Na
tak przygoto®
wane pod³o¿e rozwiniêto bryty siatki HaTe 23.142 o szer.
3,80 m. Siatka zosta³a naci¹gniêta, zakotwiona w rowkach
(na skarpie i u jej pod³o¿a), a nastêpnie zamocowana
szpilkami stalowymi.
Powierzchnie skarp zosta³y obsiane nasionami traw
metod¹ hydroobsiewu. Mieszanka nawozu i nasion traw
(inna do wystawy po³udniowej, a inna do wystawy
wschodniej) zosta³a naniesiona odpowiednio dla lokalizacji
skarp, za pomoc¹ armatki wodnej o du¿ym ciœnieniu,
zapewniaj¹cym aplikacje nasion przez oczka siatki w
humus. Hydroobsiew wykonywano w ci¹gu trzech dni,
ka¿dego dnia dwukrotnie.
Efektem koñcowym jest dok³adnie przylegaj¹ca, zwarta
struktura przeroœniêtej traw¹ siatki, co stwarza warstwê
ochronn¹ skarp, odporn¹ na erozjê powierzchniow¹........

®

HaTe
23.142

Rodzaj materia³u
Nominalna wytrzyma³oœæ [kN/m]
na rozci¹ganie (UTS)
- kierunek wzd³u¿ny
- kierunek poprzeczny
Wyd³u¿enie przy zerwaniu:
[%]
- kierunek wzd³u¿ny
max.
- kierunek poprzeczny
max.
- Wymiar oczka
Standardowe wymiary
- szerokoœæ
- d³ugoœæ
Masa powierzchniowa

[mm]
[m]

[g/m 2 ]

®

Co to jest “System INORGREENING “?
dren francuski wype³niony materia³em
mineralnym, nielasuj¹cym siê frakcji
31,5/63 s³u¿¹cy równie¿ jako
rowek do zakotwienia geosiatki

kantówka
5x50 mm

2%

szpilki stalowe

*

warstwa humusu o gruboœci 0,20 m
obsiana nasionami traw w iloœci 0,7x100 kg/ha
na stokach po³udniowych oraz 0,7x200 kg/ha
na stokach wschodnich

*) Przy zastosowaniu hydroobsiewu 0,7x100 kg/ha

dren francuski wype³niony materia³em
mineralnym, nielasuj¹cym siê frakcji
31,5/63 s³u¿¹cy równie¿ jako
rowek do zakotwienia geosiatki

kantówka
5x50 mm

0,20 m

0,30 m

0,20 m

0,30 m

HaTe 23.142

nasiona przez obsianie lub deszcze.
Bez hydroobsiewu 100 % obsianie nasionami pod siatk¹.
Rozwi¹zanie przedstawione na niniejszym rysunku stanowi, zgodnie z treœci¹ Prawa Autorskiego obowi¹zuj¹cego w RP, wy³¹czn¹
w³asnoœæ P.R. INORA Sp. z o.o. i jako takie nie mo¿e byæ wykorzystywane w ¿adnych innym, jak we wskazanym przyk³adzie.

Wykorzystywane bez zgody w³aœciciela w ca³oœci lub w czêœciach bêdzie œcigane na drodze prawnej!
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3,5x3,5
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®

System INORGREENING to system
gwarantuj¹cy wieloletnie i bezawaryjne
zabezpieczenie skarp nasypu przed
powstawaniem zjawisk erozji powierzchniowej, zapewniaj¹cy jednoczeœnie
estetyczny wygl¹d skarp poprzez
zazielenienie. Do tego celu wykorzystuje
®
siê geosiatkê poliestrow¹ typu HaTe .
23.142. Geosiatka ta, dziêki odpowiedniemu wymiarowi oczek, przejmuje
energiê spadaj¹cych kropel deszczu, nie
dopuszczaj¹c tym samym do wymywania
spod niej humusu i te¿ humusu z nasionami
oraz nasion z humusu, jednoczeœnie
pozwalaj¹c na swobodne przerastanie traw
- finalnie tworz¹c odpowiedni, zintegrowany
z siatk¹ system korzenny.

I dla Pañstwa, dla P.T. Czytelnika, doradztwa i informacji technicznych w zakresie aplikacji pe³nej
gamy geosyntetyków, gotowe jest udzieliæ:
Przedsiêbiorstwo Realizacyjne *INORA * Sp. z o.o.
44 - 1001 Gliwice 1; skr. poczt. 482; ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego 11
tel.: (0-32) 238 86 23, 230 49 96 fax: (0-32) 230 49 97, 238 86 23
e-mail: inora@inora.com.pl www.inora.com.pl
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