ЗАТВАРЯЩА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА
История и приложения

Провеждането на пустинни операции или десанти на плажни ивици, изправя армиите пред
сериозни предизвикателства при транспортиране на военна техника и въоръжение. По тази
причина, през 1975г. Инженерният корпус на армията на САЩ стартира проучване за
технология, която да позволява бързо строителство на пътища върху слаби основи от фини и
еднородни пясъци.
От проведените тестове и практически опити с разнообразни материали става ясно, че система
от клетки, затварящи инертния материал, е най-удачното решение за стабилизиране на
земната основа, без необходимост от добавяне на химически продукти, смесване и време за
свързване. През 70-те години на миналия век, сътрудничеството между Стив Уебстър от
Опитната станция по водни пътища на САЩ и Гари Бач – специалист на Presto Products Co.,
води до създаване на нов метод за формиране на клетъчна структура, посредством
заваряване на полиетиленови ленти.
Позната като „Sandgrid”, системата започва да се използва в зони на военни действия в
Близкия изток, включително в операцията „Пустинна буря” през 1990г.

През 80-те години на XX век технологията допълнително е усъвършенствана - започва
производство на геоклетъчна система Geoweb® от полиетилен с висока плътност, която е
лека, здрава и дълготрайна и успешно приложима в гражданското строителство.
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Съвременните подобрения на геоклетъчната система включват текстурирана повърхност и
перфорация на клетъчните стени. Целта е да се придаде триещо съпротивление на
затворения инертен материал и да се осигури странично дрениране.
Днес Geoweb® геоклетъчна система е доказано ефективно решение за стабилизиране на
пътни основи, ерозионен контрол, облицовка на канали, подпорни съоръжения и др.
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