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 Wstęp 

Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z konstruowaniem różnych obiektów 

posadawianych często na podłożach słabonośnych, które należało wzmocnić i aby poprawić 

ich właściwości wykorzystywano i łączono różne materiały w swoisty konglomerat. 

Wzmacnianie podłoża znane jest od dawna. Już Persowie ponad 4000 lat temu używali    w 

tym celu liści palmowych, starannie tkanych i układanych warstwowo, Rzymianie zaś 

układali dębowe bale w formie siatki w korycie drogi. W poszukiwaniu coraz 

skuteczniejszych i ekonomiczniejszych metod posadawiania obiektów inżynierskich 

rozwinięto wiele technik polepszających podłoże: od klasycznej wymiany gruntu i wstępnego 

obciążenia począwszy do rozwiązań nowoczesnych, jak zagęszczanie za pomocą wybuchów, 

wibroflotacji, konsolidacji dynamicznej czy silikatyzacji. Potrzeba coraz większego 

uprzemysławiania procesów budowlanych wymusiła stosowanie pewnych materiałów do 

celów zupełnie różnych od znanych z życia codziennego oraz współpracy z nowymi 

gałęziami przemysłu, które nie były wcześniej związane z budownictwem. 

Od ponad 30 lat coraz większe zastosowanie w robotach ziemnych  i hydrotechnicznych 

znajdują specjalnie zaprojektowane, a następnie produkowane przez przemysł włókienniczy i 

chemiczny wyroby zwane geosyntetykami. 

Jest rzeczą oczywistą, że materiały geosyntetyczne stały się jednymi z ważniejszych 

materiałów w branży budowlanej.  Obecnie trudno sobie wyobrazić wiele inwestycji bez ich 

udziału. Geosyntetyki stały się doskonałym materiałem inżynierskim w szerokim spektrum 

zastosowań – w transporcie, geotechnice, inżynierii środowiska, hydrotechnice oraz 

budownictwie kubaturowym. Tempo, w jakim rozwija się ten sektor jest co najmniej 

zadziwiające. Do tej pory nie było jeszcze takiego materiału, który  tak szybko by się  przyjął. 

Z drugiej strony, pomimo publikowania ogromnej ilości artykułów i organizowania 

konferencji lub warsztatów tematycznych zauważa się luki  w podstawach projektowania         

i konstruowania obiektów z udziałem geosyntetyków. 

Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp 

posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych 

gruntów. W dzisiejszych warunkach intensywnej urbanizacji i z tym związanej ograniczonej 

lokalizacji, często projektanci stają przed trudnym zadaniem posadowienia obiektu 

inżynierskiego na podłożu zbudowanym z utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego 

reprezentowanych w stropowych partiach przez torfy, pod którymi mogą występować 

dodatkowo jeszcze namuły, kredy i gytie. Szczególnie wyraźnie występuje to zjawisko przy 

budowie tras komunikacyjnych, które z racji swego optymalnego zarysu często prowadzą 

przez organogeniczne tereny. 

Grunty organiczne charakteryzują się stosunkowo niską nośnością i dużą odkształcalnością. 

Posiadają dużą wilgotność 200 ÷ 1200 %, małą wytrzymałość na ścinanie (ф = 2  ÷l0°  i  c  = 

4 ÷ 25kPa ) oraz niskie wartości modułów (Mo = 200  ÷ 2000 kPa ). Z punktu widzenia 

praktyki budowlanej, szczególnie mając już dość duże doświadczenia poszczególnych 

środowisk projektantów i wykonawców, określanie nośności podłoża gruntowego w danych 

warunkach obciążenia ułatwiają obecnie dostępne na rynku specjalistyczne programy 

komputerowe. Znalazły one szerokie zastosowanie w budownictwie między innymi w 

drogownictwie i kolejnictwie. Umożliwiają projektowanie prostych i złożonych nasypów 
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posadawianych np. na gruntach słabonośnych, wysokich skarp, zabezpieczeń skarp 

„płynących" o małej stateczności oraz zagospodarowanie osuwisk. W sposób istotny pomagają 

rozwiązać problemy związane między innymi z określaniem poszczególnych stanów 

granicznych nośności i użytkowania, określaniem wielkości deformacji w fazie sprężystej 

wraz z osiadaniem i konsolidacją podłoża, określaniem stateczności lokalnej i ogólnej 

konstrukcji nasypu lub skarpy i przede wszystkim sposobu wzmocnienia podłoża o złożonych 

warunkach gruntowo - wodnych. 

Idea wzmocnienia gruntu jest podobna do idei konstrukcji żelbetowych. W obu przypadkach 

zastosowanie „zbrojenia” ma na celu usunięcie podobnej wady materiałów, tj. małej ( w 

przypadku gruntow praktycznie zerowej) wytrzymałości na rozciąganie. W przypadku 

budowli ziemnych zastosowanie zbrojenia pozwala na powstanie w nasypie sił 

przeciwstawiających się zsuwaniu gruntu wzdłuż linii poślizgu w efekcie czego następuje 

zwiększenie wytrzymałości nasypu na ścinanie, decydującej o nośności konstrukcji ziemnych. 

Powstanie w zbrojeniu sił rozciągających jest wynikiem jego współpracy z gruntem.              

W odróżnieniu od konstrukcji żelbetowych, współpraca gruntu ze zbrojeniem to efekt m.in. 

sił tarcia między materiałami oraz adhezji. W konsekwencji przyczepność zbrojenia do gruntu 

jak i wymagana długość zakotwienia zbrojenia w gruncie nie jest stała lecz zależy od 

naprężeń ściskających występujących w płaszczyźnie kontaktu, czyli od usytuowania 

zbrojenia w gruncie. W trakcie projektowania obiektów inżynierskich najistotniejsze są 

następujące parametry geosyntetyków : 

 wytrzymałość na rozciąganie, 

 wydłużalność, 

 wodoprzepuszczalność, 

 otwartość porów. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze geosyntetyków do danej konstrukcji  jest 

możliwość jej wzmocnienia i zapewnienia długotrwałej stateczności oraz obniżenia kosztów 

inwestycji. Połączenie wiedzy o właściwościach fizyko-mechanicznych geosyntetyków, 

kryteriach ich doboru do danych warunków gruntowo-wodnych jak i pełnionych funkcjach 

oraz umiejętność dokonywania obliczeń złożonych układów gruntowo-geosyntetycznych       

z doświadczeniem inżynierskim w tej dziedzinie daje dopiero pożądane efekty. Jeżeli do tego 

wszystkiego dodamy jeszcze kontrowersyjność zapisów niektórych wytycznych i poradników 

dojdziemy do wniosku, że potrzeba jeszcze czasu do stworzenia normatywów i racjonalnych 

metod obliczeniowych. Dlatego warto zapoznać się z funkcjonalnością geosyntetyków ich 

możliwościami i ograniczeniami, o których tak często zapominamy lub nie wiemy. 

 

 

1. Geosyntetyki i ich funkcje w konstrukcjach inżynierskich. 

Do wykonania zbrojenia, stosowanego w robotach ziemnych, fundamentowych i w 

konstrukcjach oporowych stosuje się geosyntetyki na bazie następujących polimerów: 

polietylen(PE ), polipropylen  (PP), poliamid (PA), poliester (PTE → PES), aramid (AR), 

polivinyloalkohol (PVA). 
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Jako warstwy ochronne włókien lub taśm stosuje się również polichlorek winylu (PCV). 

W celu zapewnienia odpowiednich właściwości wyrobom dodaje się również do ich 

wykonania rozmaite stabilizatory. 

               
    
                   Rys. 1 Wykres wytrzymałości poszczególnych rodzajów włókien polimerowych  

                             w układzie ich wydłużenia. 

 

 

 

 

 
 

Rys.2. Wykres wytrzymałości geosyntetyków w układzie z podziałem funkcji  

     

 



5 

 

 Tab.1. Właściwości fizyczne polimerów 

 
 

                 Tab.2. Odporność polimerów na działanie różnych ośrodków gruntowych: 

 
 

 

 Geosyntetyki stosowane w konstrukcjach inżynierskich można podzielić na : 

 przepuszczalne: geotkaniny, geowłókniny, geosiatki, geomaty, georuszty, geokomórki i 

geokompozyty, 

 nieprzepuszczalne: geomembrany, bentomaty i geomembrany bentonitowe. 

W większości przypadków spełniają one cztery podstawowe funkcje: 

 separacyjną – jako warstwy odcinające lub separujące  grunt podłoża od nasypu  hamując  

tym samym mieszanie się tych gruntów jak również likwidując podciąganie wód 

kapilarnych  i uniemożliwianie poprzez   to  powstawania   przełomów  wiosennych w 

nawierzchniach bitumicznych, 

 wzmacniającą – jako warstwy poprawiające nośność słabego podłoża pod nasypami  lub  

                          polepszające wytrzymałość nawierzchni na rozciąganie, 

 filtracyjną – jako filtry chroniące materiał przepuszczalny przed kolmatacją i zmianą  

                    właściwości filtracyjnych, 

 drenującą – jako dreny odprowadzające wodę w płaszczyźnie geosyntetyków. 

 

Geosyntetyki mogą i najczęściej pełnią jednocześnie więcej niż jedną z wymienionych wyżej 

funkcji. 

         
 Rys. 3. Podstawowe funkcje geosyntetyków. 

 



6 

 

Funkcjonalność geosyntetyków można przedstawić również w formie schematu (rys.4). 

 

 
                                                Rys. 4. Funfcjonalność geosyntetyków 

 

 

 

 

2. Rodzaje geosyntetyków. 
 

Bazując na obowiązującej w Polsce normie PN-EN ISO 10318:2007 podział 

geosyntetyków można przedstawić według poniższego schematu. 

 
Rys.5. Schemat podziału geosyntetyków 
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Najbardziej rozpowszechnioną pod względem funkcjonalności jest grupa wyrobów zwanych 

geotekstyliami. 

Geotekstylia – płaskie i przepuszczalne polimerowe wyroby tekstylne stosowane w kontakcie 

z gruntem w szeroko pojętej branży budowlanej w tym materiały nietkane, 

tkane lub dziane. 

 

Geowłókniny – są to nietkane wyroby tekstylne otrzymywane z bezładnie, przypadkowo 

ułożonych włókien ciągłych lub ciętych połączonych mechanicznie, 

chemicznie lub termicznie. Ze względu na swoją strukturę i właściwości 

mechaniczne przeznaczone są do wszelkiego rodzaju funkcji separujących, 

drenujących i filtracji. Ich stosunkowo niskie wytrzymałości na rozciąganie i 

duża wydłużalność wykluczają z wszelkich zastosowań wzmacniających 

podłoże. 

         
    Geowłóknina w powiększeniu 100x                                                  Geowłókniny 

    

Geotkaniny – materiały wytwarzane techniką tkacką z dwóch lub większej ilości przędz, 

włókien ciągłych, taśm i układu taśm przeplatanych pod kątem prostym. 

Geotkaniny sa jedynym materiałem mogącym pełnić wszystkie funkcje 

jednocześnie. Ze względu na bardzo wysokie wytrzymałości na rozciąganie są 

nie zastąpione przy wzmacnianiu podłoży gruntowych dróg, linii kolejowych, 

wysokich nasypów lub wałów ppow. Są najbardziej optymalnym 

rozwiązaniem pod względem organizacyjno-kosztowym każdego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

            
Geotkanina w powiększeniu 30x                                 Geotkaniny 
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Drugą najbardziej znaną grupą geosyntetyków są geotekstylne wyroby pokrewne. Również 

w tym przypadku są to płaskie wyroby do których zalicza się : 

Geosiatki – płaski wyrób o otwartej strukturze z trwale połączonych  elementów wcześniej 

naciąganych i łączonych w procesach wytłaczania, spajania lub przeplatania. Ich 

zastosowanie łączy się z funkcją zbrojenia (wzmocnienia) we wszelkich robotach 

ziemnych. Ze względu na układ działania sił rozciągających stosuje się siatki jedno- 

lub dwukierunkowe , przeplatane lub o sztywnych węzłach. Pod względem 

funkcjonalności mogą samodzielnie pełnić tylko funkcję zbrojenia. Dla zapewnienia 

oddzielenia dwóch różnych warstw gruntowych geosiatki muszą być użyte z 

geowłókninami lub geotkaninami. Dodatkowym mankamentem jest konieczność 

dokonywania właściwego doboru uziarnienia gruntu dla uzyskania maksymalnego 

efektu zazębiania  żeber siatki i wypełniającego kruszywa. W porównaniu z 

geotkaninami nie mogą konkurować ceną i wytrzymałością na rozciąganie 

 

 
Geosiatki 

 

Georuszty drenażowe – geosyntetyki tworzone najczęściej z dwóch ukladów równoległych 

żeber przecinających się pod dowolnym kątem i trwale zespojonych. Dzięki swojej 

przestrzennej strukturze umożliwiają doskonałe drenowanie i odprowadzanie wody i 

gazów. W praktyce inżynierskiej stosowanie georusztow odbywa się w połączeniu 

jedno- lub dwuwarstwowym z geowłókninami. Przez to nazywane są często 

geokompozytami drenażowymi. 

 

 
Georuszty drenażowe 
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Geomaty – to materiały przestrzenne o bezładnej konstrukcji z polimerowych jednolitych 

włókien ciągłych. Struktura włókien geomaty jest łączona mechanicznie, termicznie 

lub chemicznie w zależności od wyrobu. Stosuje się je przeważnie do stabilizacji 

powierzchni skarp poprzez ułatwianie ukorzenianiu się roślinności oraz w celu 

zahamowania erozji powierzchniowej. Mogą pełnić również rolę kompozytów 

drenażowych w kombinacjach jedno- lub dwu warstwowych z geowłókniną. 

 

 
Geomaty 

 

 

Geosyntetyki geokomórkowe – bardzo często porównywane są  do „plastra miodu”. Strukturę  

komórkową uzyskuje się poprzez połączenie naprzemienne taśm geosyntetyków. Są to 

bardzo uniwersalne geosyntetyki stosowane do wszelkiego rodzaju umocnień 

przeciwerozyjnych stromych skarp i zboczy, wałów i zbiorników, wzmacniania 

słabych podłoży dla nasypów drogowych, kolejowych, dróg leśnych oraz przy 

konstruowaniu konstrukcji oporowych (optymalnie do wysokości 3,0 m). 

 

 
Geokomórki 
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Bariery geosyntetyczne - to geosyntetyki nieprzepuszczalne uniemożliwiające swobodny   

przepływ płynów lub gazów pod konstrukcją. 

 

Geosyntetyczna bariera polimerowa – to nic innego jak geomembrana najczęściej 

stosowana jest  konstrukcjach składowisk odpadów i wylewisk oraz w budownictwie 

hydrotechnicznym . Możliwości dopasowania jej do różnych kształtów uszczelnianych 

konstrukcji oraz łatwość montażu stwarza nieograniczony zakres zastosowań. 

 

 
Geomembrany 

 

 

Geosyntetyczna bariera iłowa zwana również jako mata bentonitowa lub bentomata to 

swojego rodzaju geokompozyt o znikomej przepuszczalności. Trzonem tego materiału 

jest zmielony bentonit sodowy umieszczony pomiędzy geotekstyliami (mogą być to 

zarówno geowłókniny jak i geotkaniny). Zastosowanie tych barier łączy się  

najczęściej ze zdolnością do samouszczelniania w składowiskach odpadów i ich 

rekultywacji 

 

 
Maty bentonitowe 
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Geosyntetyczna bariera bitumiczna wykorzystuje właściwości wyrobów bitumicznych – 

obecnie rzadziej stosowana. 

 

 

Czwartą i ostatnią grupę wyrobów geosyntetycznych o bardzo różnych właściwościach, 

zastosowaniach i pełnionych funkcjach tworzą geokompozyty. Zgodnie z zapisem w normie 

PN EN ISO 10318:2005 jest to materiał w skład, którego wchodzi co najmniej jeden z 

przedstawionych wcześniej geosyntetyków. 

 

Łączenie poszczególnych „komponentów” odbywa się poprzez wzajemne wiązanie, sklejanie, 

zszywanie, zgrzewanie lub tkanie. Stosowanie geokompozytów wymaga solidnego 

przygotowania merytorycznego od projektanta i wykonawcy robót 

 

 
Geokompozyty 

Geosyntetyki – to materiały wiotkie i cienkie, tak że można je rozpatrywać jako 

dwuwymiarowe. Są to jedyne materiały konstrukcyjne o takich właściwościach i to w 

znacznej mierze tłumaczy ich dynamiczny rozwój. Ponadto właściwości samych włókien 

polimerowych oraz funkcje jakie spełniają geosyntetyki sprawiają, że otworzyły się przed 

nimi szerokie możliwości zastosowania jako materiałów konstrukcyjnych przy budowie dróg, 

podtorzy, pasów startowych, placów składowych, ochrony skarp, zbrojenia korpusów zapór 

ziemnych oraz jako materiału filtracyjnego, drenarskiego i izolacyjnego.  

 

Schematy głównych zakresów zastosowań geosyntetyków przedstawiono na rys. 6. 
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Rys.6. Schematy zastosowań geosyntetyków. 

 

 

 

Duża liczba podejmowanych badań laboratoryjnych i terenowych prowadzi z jednej strony do 

weryfikacji niektórych pojęć, metod wymiarowania przy projektowaniu i sposobów 

wbudowywania geosyntetyków, z drugiej zaś strony należy stwierdzić, że wzmacnianie 

gruntu przez dodanie geosyntetyków jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i bardzo 

złożonym, ponieważ brak jest jeszcze dostatecznie ścisłych kryteriów technicznych 

dotyczących pracy geosyntetyków w złożonych ośrodkach gruntowych. 
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Obecnie w praktyce inżynierskiej jednym z głównych kierunków zastosowań geosyntetyków 

jest zbrojenie gruntu i separacja z warunkami filtracji przy projektowaniu posadowień 

obiektów na gruntach słabonośnych. 

 

Reasumując tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań 

jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-

mechanicznych gruntów zalegających w podłożu, wymiarowanie obiektów, statykę budowli, 

stateczność ustrojów podpierających jak i stateczność graniczną formowanych skarp. 

Od projektanta i wykonawcy robót w obiektach z udziałem geosyntetyków wymagane jest 

doświadczenie, znajomość parametrów wybranego typu geosyntetyku w konstrukcji oraz 

zakres jego przydatności w określonych specyficznych warunkach wbudowania jak również 

określone zachowanie ostrożności. 

Jeżeli do tego dodamy jeszcze problem właściwego rozpoznania i interpretacji wyników 

badań podłoża, odwodnienia wykopów, zabezpieczenia wznoszonych elementów konstrukcji 

i rusztowań, przestrzegania procedur i receptur, wpływu czynników atmosferycznych, 

rozpoznania uzbrojenia podziemnego jak i właściwych warunków eksploatacji otrzymujemy 

układ, w którym wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny być świadome 

potencjalnych zagrożeń. 

Stan techniczny i trwałość konstrukcji budowlanej z wbudowaną geomembraną odnosi się 

zawsze do niezawodności tegoż obiektu w czasie jego realizacji i użytkowania. 

Składowiska, wylewiska i różnego rodzaju zbiorniki są budowlami inżynierskimi 

szczególnego znaczenia ze względu na koncentrację szkodliwych substancji i odpadów na 

stosunkowo niewielkiej powierzchni. 

W związku z powyższym muszą być projektowane, wykonywane i odbierane według 

najnowszych zasad sztuki inżynierskiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szczególnie istotna jest ochrona gruntów i wód gruntowych pod składowiskami, wylewiskami 

i zbiornikami oraz w rejonie ich lokalizacji przed migracją szkodliwych zanieczyszczeń i 

odcieków. 

Należy pamiętać, że zawsze zależy nam na zapobieganiu a nie tylko na ograniczaniu migracji 

odcieków do gruntów i wód gruntowych. 

 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, 

ścianek szczelnych i obudowy wykopów – art. 73.1 ustawy Prawo budowlane 

 

Ponadto ustawa – Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. 

W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby 

opinii i ekspertyz: 

Jako awarię budowlaną rozumiemy zdarzenie, w wyniku którego konstrukcja obiektu uległa 

uszkodzeniom (np. rysy, pęknięcia, nadmierne ugięcia) lub przemieszczeniom w stopniu 

utrudniającym lub uniemożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację całości lub fragmentu 

obiektu. 

Zagrożenie awaryjne jest to taki stan elementu lub obiektu, w którym zaistniałe uszkodzenia 

lub inne występujące nieprawidłowości wskazują na możliwość zagrożenia eksploatacji lub 
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bezpieczeństwa konstrukcji, a także obniżenia warunków eksploatacji w przypadku 

zachowania dotychczasowych wymagań eksploatacji. 

Analizując Rejestr Katastrof Budowlanych (GUNB) można dokonać podziału awarii i 

katastrof w sposób następujący: 

 

1. Przyczyny złego projektowania wywołujące awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach. 

 

 
 

2. Awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach powstałe z powodu złego wykonawstwa 

 

 

Osoby winne za wystąpienie katastrofy budowlanej lub awarii podlegają odpowiedzialności 

zawodowej oraz karnej. Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i 

są członkami właściwej okręgowej izby lub zawodowej, tj. projektanta, kierownika budowy 

(robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń konstrukcji dochodzi do wymiernych strat 

materialnych ponoszonych przez inwestorów i wykonawców robót gwarantujących 

odpowiednią jakość oraz projektantów. 

1. błędy rachunkowe

2. ndst. stopień wiedzy

3. złe normy i wytyczne

4. złe założenia projektowe

5. źle przyjmowane
założenia
6. niedbałość projektantów

7.błędy rysunkowe

8.inne

8 % 
12 % 

6 % 

 
17 % 

10 % 
15 % 

7 % 

25 % 

1. odstępstwo od projektu

2. ndst. stan wiedzy

3. zła jakość elem.

4. ndst. kwalifikacje

5.niedbałość wykonaw.

6. zła jakość połączeń

7. inne

  15 % 

18 % 

13 % 
16 % 

20 % 

13 % 
5 % 
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Są to sprawy z reguły bardzo „delikatne” dla wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, a niejednokrotnie bardzo przeciągające się w czasie.  

Wiele awarii  i błędnych rozwiązań nastąpiło wskutek nieprzestrzegania podstawowej zasady,    

że materiały geosyntetyczne  nigdy nie są samodzielną konstrukcją, a dobrze pracują tylko  

wtedy, gdy są prawidłowo zaprojektowane i wbudowane w gruncie. 

Pomimo upływu ponad 25 lat od pierwszych zastosowań geosyntetyków w Polsce narzędzia, 

które używane są do projektowania, nie zostały jeszcze dobrze skodyfikowane lub nawet 

zaniechane. 

Ukazujące się publikacje w formie artykułów w czasopismach fachowych, książkach i 

instrukcjach z prezentowanymi gotowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz 

upowszechnianie się komputerowego wspomagania projektowania przyniosło wiele korzyści, 

jednak sprowadziło również pewne realne zagrożenia. Częste dążenie do przyspieszania pracy 

wymusza bezkrytyczne przyjmowanie wyników, schematów lub procedur, bez ich weryfikacji 

i kontroli. W obecnej sytuacji rynkowej wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zmuszeni 

są do szukania oszczędności. W związku z tym już na etapie wstępnej oceny właściwości 

fizykomechanicznych gruntów podłoża wymaga się od projektanta przyjęcia schematu 

wzmocnienia konstrukcji. Niekiedy można też zaobserwować, że projektanci „dopasowują” 

zapamiętany schemat lub rozwiązanie z jakiejś publikacji do aktualnie realizowanego 

projektu, bez analizy różnic konstrukcyjnych,  kryteriów zastosowań i obliczeń statycznych. 

Odrębnym tematem są nagminne praktyki zamiany materiałów na etapie wykonawstwa, gdzie 

duży wpływ na decyzje mają kolejno zgłaszający się dostawcy geosyntetyków. 

Jest rzeczą oczywistą, że materiały geosyntetyczne stały się jednymi z ważniejszych 

materiałów w branży budowlanej.  Obecnie trudno sobie wyobrazić wiele inwestycji bez ich 

udziału. Geosyntetyki stały się doskonałym materiałem inżynierskim w szerokim spektrum 

zastosowań – w transporcie, geotechnice, inżynierii środowiska, hydrotechnice oraz 

budownictwie kubaturowym. Tempo, w jakim rozwija się ten sektor jest co najmniej 

zadziwiające. Zadziwiające jest również to, że dziedzina ta znajduje się nie znajduje się w 

programach nauczania. 

Większość technologii z zastosowaniem geosyntetyków stale się rozwija. Co roku pojawia się 

kilka nowych wyrobów, niejednokrotnie o bardzo specyficznych zastosowaniach i 

właściwościach. Wymaga to opracowania niekonwencjonalnych metod badań, projektowania 

i wykonawstwa robót. 

Normalizacja i inne przepisy nie nadążają za praktyką. Powstające zalecenia, wytyczne i 

normy oparte były i są na metodzie prób i błędów. Wiele z tych opracowań miało swoje 

źródło w wynikach chaotycznych badań albo było efektem niezrozumienia i błędnych 

tłumaczeń literatury światowej, co do dzisiaj skutkuje błędami w poprawnym opisywaniu 

rozpatrywanego przypadku lub schematu statycznego. Na podstawie analizy treści i 

postulatów zawartych w referatach prezentowanych na sympozjach lub konferencjach 

dotyczących geosyntetyków można odnieść wrażenie, że nie wszyscy pragną, aby okres 

pionierski w stosowaniu geosyntetyków w Polsce się zakończył. A przecież w przypadku 

wystąpienia awarii i uszkodzeń konstrukcji dochodzi do wymiernych strat materialnych 

ponoszonych przez inwestorów i wykonawców robót gwarantujących odpowiednią jakość 

oraz projektantów uczestniczących w procesie inwestycyjnym. 
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3. Współoddziaływanie grunt - geosyntetyk 
 

Dodanie geosyntetyków przy wzmacnianiu słabych podłoży odgrywa rolę membrany i 

powoduje przede wszystkim opóźnianie zniszczeń, hamowanie względnie przeciwstawianie 

się płynięciu plastycznemu. Geosyntetyki nie wykazują jednak wytrzymałości na ścinanie, 

lecz przejmują te siły poprzez rozciąganie w swojej płaszczyźnie. Siły rozciągające są 

przejmowane na bokach przez siły tarcia oraz zakotwienie geosyntetyków. 

Schemat działania geosyntetyków przedstawia rysunek 7. Ze schematu tego można 

wyznaczyć dwa rodzaje pracy geosyntetyków : 

 

1. geosyntetyk pracuje jako napięta membrana 

- wzdłuż AB zachodzi płynięcie plastyczne gruntu górnego ( przykrycia ) pod   

     obciążeniem, 

- wzdłuż BC ( AD ) zachodzi płynięcie plastyczne gruntu dolnego ( podłoża )  

  wywołane zagłębianiem powierzchni obciążonej; 

 

2. geosyntetyk pracuje jako zakotwienie wzdłuż DE ( CF ). 

 
Rys.7.  Schemat działania geosyntetyku [12] 

 

Badania dotyczące stateczności naturalnego podłoża ze wzmocnieniem obciążonego w 

warunkach płaskiego stanu odkształcenia wykazały znaczącą rolę m.in. długości odcinków 

traktowanych jako zakotwienie. 

 

    
a) pasmo krótkie                          b)pasmo długie 

 
Rys. 8.  Trajektorie przemieszczeń w fazie plastycznego płynięcia dla różnych długości 

                                  pasma geosyntetyku [12] 
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Z zarysu stref dużych przemieszczeń oraz trajektorii przemieszczeń punktów 

charakterystycznych podłoża gruntowego pokazanych na rysunku 8a) wynika , że przy zbyt 

małej długości pasma geosyntetyku w przekroju poprzecznym występuje poślizg na jego 

końcach – geosyntetyk wciągany jest do środka. 

Efektu tego nie zauważa się w przypadku dłuższego pasma – rys.8b) 

Z porównania stref plastycznych na rys. 8a) i  b) wynika wyraźna różnica pracy podłoża 

gruntowego : 

- na rys. 8a) strefa uplastycznienia gruntu jest zwężona na skutek istnienia poślizgu w 

zakotwieniu geosyntetyku, 

- na rys. 8b) ze względu na zakotwienie geosyntetyku zasięg strefy uplastycznienia jest 

znacznie rozszerzony i obejmuje do współpracy większą strefę gruntu wynikającą z 

jego oddziaływania. 

Z tego wynika, że bardzo ważną czynnością jest obliczenie bezpiecznej długości zakotwienia. 

Zakotwienie to jest w konsekwencji zakotwieniem grawitacyjnym dla którego rozciąganie jest 

przejmowane przez tarcie dla gruntów niespoistych oraz przez przyczepność ( adhezję ) dla 

gruntów spoistych. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat działania sił w 

zakotwionym elemencie ds. geosyntetyku.  

 

Równowaga tego elementu pozwala napisać : 

dT = ( z  tg +  ) ds 

gdzie  z = γH 

 

W wyniku całkowania otrzymuje się wzór : 

 

T = (γH  tg +  )  lz 

 

gdzie  lz – długość zakotwienia w czasie równowagi elementu 

           γ – ciężar objętościowy gruntu nad geosyntetykiem 

           H – wysokość nasypu 

            - kąt tarcia grunt – geosyntetyk 

            - przyczepność gruntu spoistego do geosyntetyku 

           T – maksymalna siła rozciągająca przejmowana przez zakotwienie 

 

 

 

        
 

Rys.9.  Zestawienie sił w elemencie zakotwienia w stanie granicznej równowagi [8] 
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Zgodnie z przedstawionymi schematami w układzie płaskim kryterium zakotwienia określają 

dwa warunki : 

- lz  ≤ Lz        - poślizg na końcach geosyntetyku nie występuje     

- lz  > Lz           -końce geosyntetyku ślizgają się, następuje zniszczenie zakotwienia 

 

lz – obliczeniowa długość zakotwienia 

Lz - dysponowana długość zakotwienia 

 

 

4. Właściwości związane z trwałością geosyntetyków. 

 
 Tradycyjne badania geosyntetyków koncentrują się nad zagadnieniami zachowania się 

tych materiałów w krótkim czasie po wyprodukowaniu. 

Pozostaje nadal otwartą kwestia ich zachowania w warunkach eksploatacyjnych, czyli ich 

trwałość. 

Duża ilość zastosowań oraz brak niejednokrotnie odpowiedzi na szereg pytań i 

normalizacji procesów projektowych i obliczeniowych spowodowały podjęcie badań w 

zakresach wcześniej niewyeksploatowanych. 

Badania i analizy dotyczą : 

 uszkodzeń w trakcie instalacji, 

  zjawiska pełzania ( wydłużenie geosyntetyków pod stałym obciążeniem ), 

  relaksacji naprężeń ( stałego odkształcenia ), 

  ścieralności, 

 przepływu cieczy w długim okresie czasu, 

  degradacji pod wpływem UV, temperatury, utlenienia, hydrolizy, chemizmu i    

             czynników biologicznych 

Informacje o właściwościach geosyntetyków są bardzo ważne, ponieważ każda metoda 

projektowania daje w wyniku liczby, które można porównać z rzeczywistymi 

właściwościami geosyntetyków planowanych do danego konkretnego zastosowania. 

Szybko zmieniający się rynek i jego wymogi sprawią, że w niedługim czasie większość 

producentów geosyntetyków będzie oferować dla swoich wyrobów poza podstawowymi 

parametrami również dane liczbowe dotyczące trwałości długoterminowej. 

 

 

5. Reologia i dopuszczalna wartość odkształceń zbrojenia. 
 

Dobór polimeru, z którego ma być wykonane zbrojenie, musi uwzględniać poza 

chemizmem ośrodka gruntowego: czas użytkowania budowli, stopień obciążenia 

zbrojenia, dopuszczalne odkształcenia budowli lub dopuszczalne wydłużenia zbrojenia. 

Schematycznie przedstawiono stan obciążenia i zapas bezpieczeństwa w elemencie 

zbrojenia na rys. 10 pokazując właściwe dla polimerów wpływy: uszkodzenia 

mechaniczne, pełzanie i starzenie się.  
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Rys. 10. Zmiany wytrzymałości geosyntetyku na rozciąganie  ze względu na czas użytkowania. 

Należy stwierdzić, że w budowli z gruntu zbrojonego wraz z upływem czasu zmniejsza się 

zapas bezpieczeństwa. Zasadą jest tu wykazanie wystarczającej stateczności dla 

charakterystycznych faz: stanu budowlanego, stanu użytkowego i ewentualnie dla stanu 

nadzwyczajnego. Z rys. 10 wynika, że budowla czy też dana wkładka zbrojeniowa ma 

dłuższy niż projektowany okres żywotności, ponieważ nawet w ostatniej chwili pozostaje 

jeszcze wymagany przepisami zapas bezpieczeństwa. Zapas w samym końcu projektowanego 

okresu użytkowania jest definiowany globalnym współczynnikiem bezpieczeństwa lub tzw. 

stopniem wykorzystania materiału (w metodzie stanów granicznych). 

Dla ścian oporowych (nachylenie ≥ 70
0
 ) z gruntu zbrojonego bez okładzin (tzw. ścian 

zielonych) tradycyjnie ogranicza się dopuszczalne przemieszczenie poziome do wielkości 

wynoszącej 0,02 x H gdzie (H - wysokość ściany). W przypadku ścian z licem ciągłym 

projektant powinien ustalić indywidualnie dopuszczalne deformacje w oparciu o normy do 

projektowania: konstrukcji żelbetowych (lico ciągłe żelbetowe), konstrukcji stalowych (lico z 

blachy falistej) lub konstrukcji z drewna (lico z desek lub bali). Dla prefabrykowanych 

bloczków dopuszczalne przemieszczenie lub wygięcie się ściany musi odpowiadać danym, 

zalecanym przez ich producentów. 

Poza ograniczeniem deformacji powierzchni lica, stawia się warunki na dopuszczalne 

wydłużenie zbrojenia. I tak, dla ścian oporowych i przyczółków zaleca się (w oparciu o 

normę brytyjską BS 8006 [1]) przyjmować dopuszczalny do końca eksploatacji (60 ÷ 120 lat) 

przyrost wydłużenia z tytułu pełzania nie większy niż 0,5 %, niezależnie od warunków 

odkształcenia wykładziny. 

Dopuszczalne całkowite wydłużenie zbrojenia w zboczach ( skarpy o nachyleniu < 70
0 

) z 

gruntu zbrojonego i zbrojenia w podstawie nasypów bezpośrednio posadowionych na 

gruntach słabych powinno być ograniczone w myśl BS 8006 [1] do 5 %. Podane wartości 

odnoszą się do okresu użytkowania budowli, a więc do okresu 60 ÷ 120 lat. 
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Tab.3. Dopuszczalne wartości odkształceń zbrojenia ze względu na II stan graniczny[11] 

 

 

Tab.4. Podział konstrukcji z gruntu zbrojonego z uwagi na przewidywany okres 

użytkowania [19] 

 

Dla tych zastosowań najlepiej nadają się produkty z: poliestru, aramidu (aromatyczny 

poliamid) oraz PVA (poliwinyloalkohol), które to materiały wykazują dostatecznie wysoką 

sztywność na rozciąganie i bardzo małe pełzanie. W przypadku zastosowania polipropylenu 

(PP),  polietylenu (PE) lub (PEHD) należy, z uwagi na ograniczenie pełzania, obniżyć stopień 

obciążenia tzn. obniżyć efektywność wykorzystania materiału zbrojącego poprzez 

odpowiednie współczynniki redukcyjne. 

Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące 

elementy : 

 określenie funkcji geosyntetyków, 

 wykonanie zestawienia obciążeń, 

 określenie projektowanego okresu eksploatacji geosyntetyków, 

 wyszczególnienie wymaganych właściwości geosyntetyków ( np. wytrzymałość,  

            przepuszczalność ), 

 określenie jakości i ilości potrzebnego materiału geosyntetycznego, 

  analizę trwałości która obejmuje : 

- wyszczególnienie istotnych czynników środowiskowych, 
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- określenie możliwych mechanizmów degradacji w odniesieniu do wybranego  

  materiału i środowiska, 

- oszacowanie właściwości osiąganych w funkcji czasu, 

- dostarczenie projektantowi odpowiednich współczynników redukcyjnych lub   

  właściwości osiągalnych pod koniec projektowanego okresu użytkowania. 

 

Trwałość geosyntetyków zależy od podstawowego polimeru, z którego są one wytworzone, 

od wszystkich dodatków zmieszanych z nim, mikrostruktury polimeru, geometrii włókien i 

struktury wyrobu. 

Przy zastosowaniu geosyntetyków jako warstw filtracyjnych, drenażowych, separacyjnych 

lub ochronnych na projektowany czas eksploatacji krótszy niż 5 lat nie potrzeba żadnych 

dodatkowych badań. Natomiast w przypadku funkcji zbrojenia wymagane mogą być 

dodatkowe badania w celu określenia spadku wytrzymałości w trakcie okresu użytkowania 

oraz  cząstkowych współczynników redukcyjnych bezpieczeństwa. 

Przyjmuje się, że geosyntetyki i wyroby pokrewne wytworzone  z poliestru, polipropylenu, 

polietylenu lub połączenia tych materiałów nie zawierające jednak surowców wtórnych 

charakteryzują się  dostateczną trwałością podczas 25 – letniego okresu użytkowania pod 

warunkiem, że stosuje się je w  gruntach naturalnych pH w zakresie 4 ÷ 9 i temperaturze 

poniżej 25
0
 C oraz gdy wykazują odporność na czynniki chemiczne i nie są poddawane 

ekspozycji na promieniowanie UV. 

 

Tab.5.   Współczynniki redukcji – zastosowanie do separacji i wzmocnienia 

 

 

Zakres  współczynników  redukcji 

 

Obszar zastosowania 

Uszkodzenie 

podczas 

instalacji 

 

      Pełzanie 

Degradacja 

chemiczna/ 

biologiczna 

 

Separacja 

Wkładki poziome 

Drogi gruntowe 

Ściany oporowe 

Nasypy 

Nośność i fundamentowanie 

Stabilizacja skarp 

Wkładki do nawierzchni drogowych 

Drogi kolejowe 

Materace elastyczne 

Przesłony przeciwerozyjne 

 

1,1 - 2,5 

1,1 – 2,0 

1,1 – 2,0 

1,1 – 2,0 

1,1 – 2,0 

1,1 – 2,0 

1,1 – 1,5 

1,1 – 1,5 

1,5 – 3,0 

1,1 – 1,5 

1,1 – 1,5 

 

1,5 – 2,5 

1,2 – 1,5 

1,5 – 2,5 

2,0 – 4,0 

2,0 – 3,5 

2,0 – 4,0 

2,0 – 3,0 

1,0 – 2,0 

1,0 – 1,5 

1,5 – 3,0 

1,5 – 2,5 

 

1,0 – 1,5 

1,0 – 2,0 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

1,5 – 2,0 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 
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Tab. 6.  Współczynniki redukcji – zastosowanie do filtracji i drenażu. 

 

 

Tab. 7.  Współczynniki redukcji – zastosowanie do drenażu ( geosiatki i geokompozyty ) 

 

Zastosowanie 

Zakres współczynników redukcji 

RFIN
* 

RFCR
* 

RFCC RFBC 

Boiska sportowe 

Zabezpieczenie przed podsiąkaniem 

 

Dach i ogrody dachowe 

Ściany oporowe, przesiąkające skały i 

skarpy ziemne                                    
 

Maty drenażowe 

 

Drenaż wód infiltracyjnych w 

wierzchowinach składowisk 

 

Dodatkowy system zbierania odcieków 

wtórnych (składowiska)   

 

Główny system zbierania odcieków  

( składowiska)   

 

Dreny taśmowe 

 

Autostradowe drenaże odcinające    

 

1,0 – 1,2 

1,1 – 1,3 

 

1,2 – 1,4 

1,3 – 1,5 

 

 

1,3 – 1,5 

 

1,3 – 1,5 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,5 

 

1,2 – 1,8 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,2 

 

1,0 – 1,2 

1,2 – 1,4 

 

 

1,2 – 1,4 

 

1,1 – 1,4 

 

 

1,4 – 2,0 

 

 

1,4 – 2,0 

 

 

1,0 – 2,5 

 

1,5 – 3,0 

1,0 – 1,2 

1,1 – 1,5 

 

1,0 – 1,2 

1,1 – 1,5 

 

 

1,0 – 1,2 

 

1,0 – 1,2 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,0 – 1,2 

 

1,1 – 5,0 

1,1 – 1,3 

1,1 – 1,3 

 

1,1 – 1,3 

1,0 – 1,5 

 

 

1,0 – 1,2 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

1,0 – 1,2 

 

1,0 – 1,2 

 

  *   Te wartości są uzależnione od rodzaju geokraty, odległości pomiędzy żebrami oraz gęstości  

surowca, z którego wyprodukowano geokraty. Duże znaczenie ma również wielkość 

przyłożonego obciążenia. 

 

 

 

Zastosowanie 

 

Zakres współczynników redukcji 

Zamulanie 

i zatykanie 

porów 

gruntem 

Zmniejszenie 

porów na 

skutek pełzania 

Przedostawan

ie się cząstek 

do porów 

Zamulanie 

chemiczne 

Zamulanie 

biologiczne 

 

Filtry ścian oporowych 

Filtry drenów podziemnych 

Filtry do zapobiegania erozji 

Filtry na składowiska odpadów 

Drenaż grawitacyjny 

Drenaż infiltracyjny 

( ciśnieniowy) 

 

2,0 – 4,0 

2,0 – 10 

2,0 – 10 

 

2,0 – 10 

2,0 – 4,0 

2,0 – 3,0 

 

 

 

1,5 – 2,0 

1,0 – 1,5 

1,0 – 1,5 

 

1,5 – 2,0 

2,0 – 3,0 

2,0 – 3,0 

 

1,0 – 1,2 

1,0 – 1,2 

1,0 – 1,2 

 

1,0 – 1,2 

1,0 – 1,2 

1,0 – 1,2 

 

1,0 – 1,2 

1,2 – 1,5 

1,0 – 1,2 

 

1,2 – 1,5 

1,2 – 1,5 

1,1 – 1,3 

 

1,0 – 1,3 

2,0 – 4,0 

2,0 – 4,0 

 

2,0 – 5,0 

1,2 – 1,5 

1,1 – 1,3 
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Tab.8.  Ocena współczynników redukcji 

 

Kategorie 

Adekwatność 

wartości 

 

Dla skrajnych zastosowań 

Zastosowanie wytrzymałościowe 

uszkodzenia podczas instalacji 

pełzanie 

degradacja chemiczna/biologiczna 

połączenia 

wysoka 

wysoka 

umiarkowana 

wysoka 

wyższe wartości 

 wyższe wartości 

dodatkowe badania  terenowe 

 wyższe wartości 

Zastosowanie filtracyjne 

zamulanie i zatykanie porów gruntem 

zmniejszanie porów na skutek pełzania 

przenikanie 

zamulenie chemiczne 

 

zamulenie chemiczne 

 

średnia 

średnia 

 

wysoka 

niska 

 

niska 

 dodatkowe badania terenowe 

 dodatkowe badania terenowe 

 

   wyższe wartości 

   poza zakresem wartości    

   tabelarycznych 

   poza zakresem wartości   

   tabelarycznych 

 

6.  Właściwości chemiczne i biologiczne 

Zasadnicze znaczenie ma tutaj wartość  pH. W warunkach normalnych przy  

4 < pH < 9  

grunty i wody gruntowe mogą być uznane za nieszkodliwe wobec geosyntetyków. 

Poza tymi przedziałami wartości, odczyn pH musi być brany pod uwagę przy ocenie  

trwałości materiałów. 

Przyczyną nadmiernego odczynu zasadowego gruntów ( pH ≥ 9 ) mogą być zabiegi 

stabilizacyjne ( cement, wapno ) lub bezpośredni kontakt z mieszanką betonową, a z kolei 

nadmiernego odczynu kwasowego ( pH  ≤ 4 ) – stabilizacja podłoża nieodsiarczonymi 

popiołami. 

Sprawdzeniu pH powinny podlegać również grunty antropogeniczne, organiczne lub rodzime 

skażone. Przy  braku  unormowań krajowych w tym względzie, zakres badań powinien być 

określony przez specjalistę w celu określenia ich wpływu na trwałość zbrojenia. 

W wielu opracowaniach pojawia się też czynnik degradacji biologicznej z odpowiednimi 

współczynnikami redukcyjnymi. 

Jednak ze względu na brak dowodów na taką degradację polimerów, ten czynnik nie jest 

brany pod uwagę. 

Przy obecnym stanie wiedzy i dysponując szeregiem programów obliczeniowych można  

projektować i wykonywać budowle inżynierskie oparte na zbrojeniu geosyntetycznym w 

sposób profesjonalny w oparciu  o normy budowlane ( np. BS 8006  [1])  lub zalecenia i 

wytyczne. 

W ramach UE następuje przechodzenie od metody globalnego współczynnika bezpieczeństwa 

do metody stanów granicznych. 

Przytoczona wyżej norma budowlana BS 8006 [1] wydana w Wielkiej Brytanii w 1995 r. 

ujmuje całościowo zasady wymiarowania oparte na metodzie stanów granicznych. 
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I jak to często bywa, autorzy tej normy nie ustrzegli się od niedoskonałości. W wielu 

ustaleniach odbiega ona znacząco od EUROKOD 7  i projektów norm z wielu krajów w 

przyjmowaniu np. stanów obciążenia, wartości współczynników cząstkowych oraz w 

ustalaniu wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 

W metodzie stanów granicznych zasady wymiarowania zbrojonych konstrukcji gruntowych 

nie odbiegają znacznie od zasad wymiarowania budowli żelbetowych czy też stalowych, tzn. 

należy wykazać, że: 

- pierwszy stan graniczny - wymagana stateczność dla tego stanu granicznego, z uwagi na 

nośność, jest zachowana; 

- drugi stan graniczny - dopuszczalne deformacje lub przemieszczenia będą zachowane dla   

  stanu użytkowania. 

W odróżnieniu jednak od konstrukcji stalowych czy też żelbetonowych, zbrojenie 

geosyntetyczne ma wyższą podatność na pełzanie. W niektórych warunkach dochodzi 

dodatkowo wpływ takich czynników jak: podwyższonego chemizmu wody gruntowej lub 

gruntu użytego do budowy, podwyższonej temperatury otoczenia, obniżenia wytrzymałości 

konstrukcji ze względu na dynamiczny charakter obciążenia. Wpływ promieniowania UV 

zostaje zazwyczaj pominięty, ponieważ materiały geosyntetyczne muszą być, po ich ułożeniu 

i w ściśle zdefiniowanym okresie czasu, osłonięte, jeżeli mają spełniać długoterminowo 

wyznaczone dla nich funkcje. Stosowane dodatki stabilizujące lub dodatkowe powleczenia 

ochronne spełniają jedynie funkcję zabezpieczenia na czas budowy - nie gwarantują jednak 

długoterminowej ochrony przed degradacją surowca zasadniczego ze strony promieniowania 

UV. A więc przykrycia tego typu konstrukcji materiałem ziemnym lub dostatecznie gęstą 

pokrywą roślinną są nieodzowne i powinny być bezwzględnie wymagane. W ramach 

pierwszego stanu granicznego sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji 

dla: 

-  stanu   budowlanego   tzn. w chwili wznoszenia wraz  ze wszystkimi    obciążeniami       

   montażowymi i dla założonego czasu realizacji obiektu, 

- stanu użytkowania, tzn. dla obciążeń użytkowych i dla założonego czasu użytkowania  

  (przeważnie dla okresu 60 ÷ 120 lat), 

Dla stanu budowlanego ustala się wytrzymałość podłoża, która jest definiowana poprzez 

wytrzymałość na ścinanie bez odpływu wody, cu. 

Dla stanu końcowego (stan użytkowania) w obliczeniach stateczności stosuje się parametry 

efektywne gruntu: c’, Ø’ (spójność i kąt tarcia wewnętrznego). 

W ramach drugiego stanu granicznego sprawdza się osiadania, a dla ważniejszych konstrukcji 

- przemieszczenia poziome.  

W odniesieniu do zbrojenia, sprawdza się czy określone przepisami dopuszczalne wydłużenia 

natychmiastowe, pełzanie lub wydłużenia całkowite nie zostaną przekroczone.  

 

W przypadku podłoży piaszczystych i żwirowych rezygnuje się ze sprawdzenia osiadań i 

przemieszczeń poziomych  konstrukcji ziemnych, ograniczając kontrolę do sprawdzenia 

wydłużenia zbrojenia. 
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Dla podłoży słabych i podatnych, a w szczególności dla złożonych warunków obciążenia i dla 

trudnych warunków gruntowych, sporządza się analizę stateczności i deformacji przy pomocy 

programów numerycznych, np. Plaxis v.7 [25] opartych na MES. 

 

 

7. Podstawowe właściwości niezbędne do projektowania. 

Dodatkowymi właściwościami niezbędnymi do projektowania są: 

- wartość charakterystyczna wytrzymałości krótkotrwałej zbrojenia na rozciąganie F0  

  deklarowana przez producenta, 

- wartość charakterystyczna wytrzymałości długotrwałej zbrojenia na rozciąganie FK, 

- przyczepność zbrojenia do gruntu, 

- wartość maksymalnej siły przy dopuszczalnym odkształceniu w projektowym okresie 

użytkowania. 

 

7.1. Wartość charakterystyczna wytrzymałości długotrwałej zbrojenia FK. 

 

Wartość charakterystyczną wytrzymałości długotrwałej wyznacza się z zależności [1] : 

 

                                                                             F0 

                                                          FK = 
____________________

  

                                                                   A1 
.
 A2 

.
 A3 

. 
A4    

gdzie : 

A1 – współczynnik uwzględniający spadek wytrzymałości na skutek pełzania w   

        projektowym okresie użytkowania konstrukcji, 

A2 - współczynnik uwzględniający spadek wytrzymałości zbrojenia na skutek uszkodzeń w  

        transporcie i przy wbudowaniu, 

A3 - współczynnik uwzględniający spadek wytrzymałości zbrojenia na skutek połączeń, 

      A4 - współczynnik uwzględniający spadek wytrzymałości zbrojenia na skutek działania  

        czynników środowiskowych. 

 Wartość współczynników powinna być deklarowana przez producenta. 

W przypadku konstrukcji kategorii II i III deklarowane wartości powinny być  potwierdzone 

wynikami odpowiednich badań lub atestami wydanymi przez państwowe instytuty badawcze. 

Dla konstrukcji kategorii I i mniej odpowiedzialnych konstrukcji kategorii II, przy braku 

odpowiednich badań współczynników A1 ÷  A4 mogą być określane według następujących 

zaleceń [10] : 

A1 ( wpływ pełzania ) : 

- dla PE, PP        -   2,5 - 5,0 

- dla PA, PES, AR  -  2,5 

A2 ( wpływ uszkodzenia podczas transportu, przy zabudowywaniu i przy zagęszczaniu): 

- grunt drobnoziarnisty               1,4 

- grunt gruboziarnisty                          1,7 
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- grunt drobnoziarnisty z domieszką kruszywa łamanego      2,0 

 

A3 ( wpływ połączeń zbrojenia i przyłączeń do innych elementów budowlanych ) : 

- na podstawie badań przez porównanie z wytrzymałością  krótkotrwałą na rozciąganie, 

- przy braku połączeń A3 = 1,0 

A4 ( wpływ środowiska ) 

- dla zwykłych warunków A4 = 1,0 

 

 Przyczepność zbrojenia do gruntu. 

 

W przypadku braku wyników badań do obliczeń można przyjmować następujące wartości 

współczynnika tarcia [9] : 

  - geosyntetyk – grunt              wartość minimalna µk =  tg Ø,      

               dla gruntów mineralnych można przyjmować  0,7 – 0,8 Ø   

  - geosyntetyk – gesyntetyk  µk = 0,35 

 

 

8. Ocena nośności i stateczności podłoża. 

 

Rodzaje I stanu granicznego lub GEO i STR to : 

 wypieranie podłoża, 

 osuwisko lub zsuw, 

 przesunięcie w poziomie. 

 

                  

Geosyntetyk (GS)

(GS)

(GS) (GS)

(GS)(GS)

Nośność gruntu

Stateczność ogólna Odkształcenie sprężyste

Wyrywanie lub zakotwienie Poprzeczne rozsze rzanie

 

Rys.11.  Podstawowe problemy związane z posadawianiem nasypów na gruntach 

                                    słabonośnych. [17] 
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Utrata nośności podłoża pod podstawą nasypu powoduje powstanie pod nim strefy 

uplastycznienia, w której wystąpił stan graniczny. 

Za stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym uważa się taki stan, gdy w każdym 

punkcie obszaru występują naprężenia styczne równe wytrzymałości na ścinanie. Grunt 

w tym stanie nie może stawiać oporu wzrastającym naprężeniom ścinającym. Wraz ze 

wzrostem obciążenia zewnętrznego zakres stref uplastycznienia rośnie, co może w końcu 

doprowadzić do wyparcie gruntu. Stan ten pociąga za sobą przyrost osiadania pod nasypami. 

Kształt i zakres strefy uplastycznienia nie są dokładnie znane, stąd w zależności od przyjętej 

teorii lub kryterium mogą być zastosowane różne metody obliczeń obciążeń granicznych. 

Zanim w podłożu zostaną osiągnięte naprężenia graniczne, co najczęściej kończy się 

wyparciem gruntu uplastycznionego spod budowli, narasta proces osiadania wskutek 

ściśliwości i wypierania odkształcalnych warstw. 

Przyjmuje się, że w przypadku gruntów silnie odkształcalnych zniszczenie podłoża pod 

nasypem jest podobne do zniszczenia podłoża pod ciągłym fundamentem sztywnym. Stąd 

bierze się wykorzystywanie schematów Terzaghiego, Prandtla, Meyerhoffa i in.  

 

 
Rys.12. Schemat stref sprężysto-plastycznych w warunkach granicznego stanu 

           naprężeń [31] 

 

W praktyce nasypy najczęściej budowane są z gruntów mineralnych niespoistych, które 

charakteryzują się modułami odkształcenia kilkaset razy większymi od modułów gruntów 

silnie odkształcalnych ( szczególnie organicznych ). W związku z tym odkształcenia własne 

nasypów są tak małe w stosunku do odkształceń bardzo ściśliwego podłoża, że wydaje się 

uzasadnione w pewnych przypadkach traktować nasypy właśnie jak sztywny fundament. 

 

9.  Zasady wymiarowania nasypów ze zbrojeniem w podstawie 

 

Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, 

sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego i dla 

stanu końcowego (tzn. stanu po zakończeniu konsolidacji). 

Dla stanu budowlanego wytrzymałość podłoża definiowana jest poprzez wytrzymałość na 

ścinanie bez odpływu wody, cu. 

Dla stanu końcowego (eksploatacji) w obliczeniach stateczności stosuje się parametry 

efektywne gruntu: c’, Ø’. Celem obliczeń statycznych jest wyznaczenie wymaganej 

obliczeniowej wytrzymałości zbrojenia (FK), lub też sprawdzenie stateczności budowli dla 
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założonego schematu zbrojenia. Dla nasypów lub wałów, ze zbrojeniem w podstawie, 

sprawdza się następujące mechanizmy zniszczenia: 

a) płaski poślizg ponad zbrojeniem, bez przecięcia zbrojenia (rys. 13); 

b) płaski poślizg poniżej zbrojenia, z przecięciem zbrojenia (rys.13); 

c) poślizg po walcowej powierzchni poślizgu (rys. 14); 

d) boczne wyparcie gruntu (rys.15). 

           

             Rys. 13. [1]      Rys. 14.  [1] 

 

Rys.15. Schemat bocznego wyparcia słabego gruntu spod podstawy nasypu  [1] 

 

Dla mechanizmów zniszczenia, polegających na przecięciu zbrojenia, należy każdorazowo 

uwzględniać: albo wytrzymałość obliczeniową zbrojenia, FK, albo też obliczeniową wartość 

siły zakotwienia, FA. 

W myśl normy BS 8006  należy przy tym ograniczyć wydłużenie jednostkowe zbrojenia dla 

przewidywanego czasu obciążenia lub użytkowania „t” i dla siły rozciągającej „FK” do 

wielkości nie większych niż 5 %. Tutaj należy posłużyć się izochronami, dostarczonymi przez 
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producenta, sprawdzając czy działające obciążenie dla danego czasu użytkowania „t” nie 

wywoła wydłużenia większego niż 5 %. 

Obliczenia statyczne dla II stanu granicznego wykonuje się tak samo jak dla nasypu bez 

zbrojenia, ponieważ zakłada się, że obecność zbrojenia w gruncie nie wpływa w sposób 

zasadniczy na osiadanie samej budowli, jako takiej. 

Jest to założenie czynione po stronie bezpiecznej, ponieważ w praktyce występuje co 

najmniej „wygładzenie niecki osiadania“. 

Obliczenia w tym zakresie można wykonać na bazie polskiej normy PN-81/B-03020 . 

Inaczej sprawa przedstawia się dla schematu z kontrbankietami ( bocznymi ławami 

dociskowymi) i geotkaninami w formie zamkniętych „poduszek”. Ograniczając możliwości 

wyparcia gruntu na boki, osiąga się znaczące zmniejszenie osiadań.  

  

Rys.16. Porównanie krzywych naprężenie -            Rys. 17. Zablokowana możliwość odkształcenie   

             przy trzech rodzajach ściskania                                odkształcenia ośrodka ziarnistego 

 

             

 

     Rys.18. Fenomen „poduszki”. Zahamowanie rozkładu naprężeń wewnątrz zamkniętego 

        materaca z geotkaniny. 
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Rys.19. Zasady wbudowywania geosyntetków jako „poduszki” pod nasypami. 

 

W tym jedynym przypadku nie możemy mówić tylko  o „wygładzeniu niecki osiadania”. 

Dotychczasowe, ponad 25-letnie doświadczenia w konstruowaniu tego typu nasypów 

potwierdzają to zjawisko. Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest potrzeba zajęcia 

większej powierzchni terenu. 

      

 

Rys.20. Strefy wyporu pod nasypem                  Rys.21. Nasyp z kontrbankietami  

 

Maksymalna wysokość nasypu posadowionego na słabych gruntach nie zależy od użytych 

geosyntetyków. W przypadku przekroczenia naprężeń granicznych w podłożu i wystąpienia 

zjawisk awaryjnych, tj. przebicie lub pęknięcie kożucha torfowego, obsuw poza obszarem 

wzmocnionym itd. geosyntetyki pracujące jako zbrojenie nie zahamują tych zjawisk i zostaną 

zerwane lub wciągnięte zgodnie z wytworzonymi kształtami poślizgu lub zapadnięcia się 

konstrukcji. Dlatego w pierwszym podejściu powinna być określona zależność obliczenia 

nośności podłoża 

γH  = cNc / fs 

 

γ – ciężar  objętościowy gruntu nasypu 

H – dopuszczalna wysokość nasypu 

c- kohezja podłoża  gruntowego 

Nc – współczynnik nośności podłoża  (od 3,5 do 5,7 ) 

fs – współczynnik bezpieczeństwa 
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Obliczenia te są zawsze po najbardziej niekorzystnej stronie, ponieważ wytrzymałość gruntu 

zawsze zwiększa się wraz z rozpatrywaną głębokością. 

Niejednokrotnie dodatkowo dla skrócenia czasu osiadań pierwotnych dla gruntów bagiennych 

wykonuje się nasypy z odpowiednim przeciążeniem nadnasypem o wysokości 1 – 2,5 m i 

geosyntetycznym drenażem pionowym. 

 

                           Rys.22. Przykład posadowienia nasypu drogowego z kontrbankietami 

                                        i drenażem pionowym  na obejściu m. Ognicy. 

 

 

 

Rys.23.  Nomogram do przyjmowania rozstawu syntetycznych drenów pionowych. 

Pozwala to na znaczne przyspieszenie osiadania terenów bagiennych i tym samym daje 

możliwości szybszego wykorzystania ich pod przyszłe inwestycje. Gwarantuje również 

równomierną konsolidację na obszarze poddanym uzdatnianiu bez jego niekontrolowanych 

odkształceń ( wypiętrzeń, przerwania ciągłości warstwy uzdatnianej, itd. ) Zaletą drenażu 

pionowego jest szybkie odprowadzenie wody drenami syntetycznymi poprzez zmianę 

kierunku odpływu z pionowego na poziomy. Tym samym o tempie konsolidacji decyduje, w 

największym stopniu rozstaw drenów. Zastosowanie takiego drenażu skraca czas uzdatnienia 
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gruntu do około 1 roku, przy metodach tradycyjnych czas konsolidacji wynosi około 6 lat. 

Przystępując do projektowania zamieniamy często wcześniej przyjętą technologię wymiany 

gruntu na taśmowy drenaż pionowy w połączeniu z konstrukcją zamkniętej „poduszki” z 

wysokowytrzymałej geotkaniny pod nasypem wraz z dwustronnymi kontrbankietami ( ławami 

dociskowymi ). Jak wcześniej zapisano, poszerzenie nasypu o kontrbankiety eliminuje efekty 

wypierania podłoża na boki podnosząc jego nośność. Podstawowym warunkiem do spełnienia 

przez  projektantów powinna być zawsze optymalizacja organizacyjno – finansowa 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

Przykład liczbowy [17] : 

 

 

 

 

 

Nasyp o wys. 4m posadowiony na słabym 

podłożu o wytrzymałości na ścinanie 2 kPa. 

Skarpy o pochyleniu 1:3. Należy dobrać 

wzmocnienie podstawy nasypu. 

- wymagana wytrzymałość geosyntetyku : 

 

F = 66 kN/m 

           FK 

Fs = 
____

 

       F 

            FK 

1,3 =  
_______

   => FK = 86 kN/m 

                   66 

                                             1 

FK = F0 
. 
   (

___________________
  ) 

                   A1 
.
 A2 

.
 A3

 .
 A4          

 

                           1 

86 = F0 
.
 (   

______________
     )                          

                  1,2 
. 
2,0 

.
 1,2  

 

F0 = 86 
.
 ( 2,88 ) = 250 kN/m 
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Rys. 24. Schematy odbudowy lub poszerzenia skarpy nasypów lub zbocza. [1] 

 

Na rynku znajdują się inżynierskie programy obliczeniowe, w których projektanci mają 

wolny wybór w zadawaniu wartości liczbowych wytrzymałości na rozciąganie i wielkości 

zakotwienia wkładek zbrojących lub wielkości te wyznaczane są w drodze obliczeń 

numerycznych z jednoczesnym określeniem warunków I i II stanu granicznego. Programy 

ReSlope, MSEW, ReSSA i Slope W dodatkowo wyznaczają wytrzymałość długotrwałą 

geosyntetyków na podstawie założonych współczynników redukcyjnych. 

Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności  można powiedzieć, że 

każde zbrojenie w podstawie nasypu przenosi naprężenia ścinające wywierane przez nasyp w 

rejonie skarp, a po drugie wywiera wewnętrzne naprężenia ścinające, zapobiegające 

przemieszczaniu się podłoża gruntowego. 

 
Rys.25.  Mechanika nasypu zbrojonego na słabym gruncie z naprężeniami ścinającymi 

                         skierowanymi na zewnątrz i przy podstawie szorstkiej 
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Zanim zbrojenie zacznie przeciwdziałać odkształceniom bocznym podłoża musi wytrzymać 

wartość parcia bocznego wywieranego przez nasyp. Ta część wartości parcia bocznego, która 

nie zostanie przejęta przez zbrojenie, zostanie przeniesiona bezpośrednio na powierzchnię 

podłoża jako siła niszcząca skierowana na zewnątrz. 

W tym przypadku nasyp posadowiony na słabym podłożu będzie oczywiście osiadać i 

rozpełzać się, należy więc obliczyć wielkość parcia bocznego występującego w nasypie 

spowodowanego parciem czynnym gruntu. Dla prostej sytuacji bez ciśnienia porowego w 

nasypie wartość parcia bocznego nasypu zrównoważonego przez zbrojenie wynosi: 

 

Pn = 0,5 · Ka · ɣ · H
2
 

 

gdzie: 

                 𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2(45𝑜 −
∅

2
) 

 

Oceniając ryzyko wystąpienia pęknięć naprężeniowych w nasypie należy uwzględnić 

możliwość zalania ich wodą. W przypadkach niskich nasypów ryzyko występuje zwykle w 

końcowym etapie budowy. Po wypełnieniu szczelin wodą, np. podczas ulewnego deszczu 

wartość parcia zwiększy się do wartości: 

Pn = 0,5 · ɣw · H
2
 

Należy to przewidzieć w trakcie obliczeń. 

 

Przy założeniu „szorstkiego” kontaktu z podłożem wartość siły utrzymującej tarcie gruntu 

skarpy wynosi : 

Ps = 0,5 · ɣ ·H · L · μ 

lub 

Ps = 0,5 · ɣ ·H · L · tgØ’ 

 

Ps = 0,5 Ka [ɣ·H + 2(qs +  qz)] H     (wg Nordic Guidelines for Reinforced Soils and Fills) 

lub        

                                      TpDi = 2μpD (ɣ’hi + qs) bi Lei         (wg Geotechnical Engineering  Office, Hong Kong) 

lub 

                                      Tds = 0,5 KaH ( ffs ɣH + 2fq ws)                                     ( wg BS 8006:1995) 

lub 

                                   Eah = ɣG · (ɣ1, k · h1 ·h4 + 0,5 ·ɣ2, k · h4
2
 – 2 · cu2, k ·h4)               (wg EBGEO) 

Analizując powyższe wzory należy zauważyć, że w miarę zwiększania się marginesu 

bezpieczeństwa dla wytrzymałości gruntu przy tej samej geometrii nasypu, rośnie wartość 

parcia od nasypu, ale zmniejsza się siła potrzebna do pełnej stabilizacji gruntu. Wpływ tych 

zmian zależy od geometrii nasypu !!! 

 

Określenie stref rozkładu naprężeń w nasypie obciążanego terenu jest niezbędnym 

czynnikiem w zrozumieniu wszystkich mechanizmów występujących w trakcie obciążenia. 
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Obecne narzędzia projektowe umożliwiają projektantowi podjęcie określonych decyzji co do 

wyboru schematu obciążenia, rodzaju wzmocnienia podłoża oraz tempa przyrostu obciążenia 

konstrukcji w miarę upływu czasu wraz  z ustaleniem tempa konsolidacji. 

W przypadku ogólnej stateczności nasypu na słabych gruntach dla wyeliminowania 

żmudnych obliczeń zastosowano obliczenia numeryczne dla optymalizacji sposobu 

posadowienia w funkcji jego kształtu. 

 

 

Przykład obliczeniowy: 

 

Przyjęto następujące warunki brzegowe : 

 

1. Układ warstw w podłożu: 

-    kożuch torfowy  h = 1 m,   γ = 16 kN/m3,   Ø = 14
0
,    c = 10 kPa 

- warstwa torfu     h = 9 m,   γ = 12 kN/m3,   Ø = 8
0
,      c = 7 kPa 

            -    warstwa namułu h = 3 m,   γ = 18 kN/m3,   Ø = 18
0
,    c = 12 kPa 

            -    nieprzewiercona warstwa piasków humusowych drobnych   γ = 19kN/m3,   

            Ø = 22 
0
,   c = 2 kPa 

2. Poziom wody gruntowej układa się w stropie warstwy torfu na głębokości  

1,0 m ppt. 

3. Rozpatrywany nasyp drogowy zbudowany jest z dobrze zagęszczonych gruntów  

niespoistych ( Ż, Po, P ) o parametrach : γ = 20 kN/m3,   Ø = 28
0
,    c = 0 kPa 

4. Kształt geometryczny nasypu : 

- szerokość korony B = 15 m, 

- wysokość H = 5 m, 

- nachylenie skarp 1 : 1,5, 

      -    obciążenie naziomu q = 40 kPa na szerokość 10 m 

 

5. W trakcie obliczeń rozpatrywanego nasypu bez kontrbankietów i z kontrbankietami  

     o szerokości 3m, 5m i 7 m . 

 

Wyniki obliczeń zestawiono poniżej w tab. 9 
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  Tab. 9. Współczynniki stateczności ogólnej nasypu 

  Rodzaj wzmocnienia Bez Ze wzmocnieniem 

Nasyp wzmocnienia n = 1 n = 2 (0,5m) n = 2 (1,0m) 

 

Nasyp bez 

kontrbankietów 

Nasyp z kontrbankietami 

o szer. 3 m 

Nasyp z kontrbankietami 

o szer. 5 m  

Nasyp z kontrbankietami 

o szer. 7 m 

 

0,80 

 

 

0,98 

 

 

1,24 

 

 

1,39 

 

 

1,03 

 

 

1,10 

 

 

1,33 

 

 

1,97 

 

1,11 

 

 

1,22 

 

 

1,44 

 

1,10 

 

 
 

 

 

1,67 

 

 

2,45 

 

n = ilość warstw geosyntetyków( w obliczeniach rozpatrywano geotkaninę o wytrzymałości 

120 kN/m ) 

 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń (tab. 9) optymalnym rozwiązaniem byłby nasyp z 

kontrbankietami o szerokości 5 m ze wzmocnieniem w formie „poduszki”. 

 

 

 
Nasyp

Podłoże słabe

Zbrojenie

Linie powierzchni poślizgu  

 

 

Rys. 26.   Schemat obliczeniowy wg [1] 
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Rys.27.  Wyniki obliczeń stateczności nasypu bez wzmocnienia 

 

 

                  Rys.28.  Wyniki obliczeń stateczności nasypu z kontrbankietami                             

  i wzmocnieniem w formie „poduszki. 
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10.   Wyznaczanie stref naprężeń w podłożu słabonośnym. 

 

W przypadku nasypów zbrojonych posadowionych na słabych gruntach, zastosowane 

zbrojenie służy zwiększeniu nośności podłoża gruntowego. Stateczność całej konstrukcji jest 

najbardziej istotna w końcowym etapie budowy lub tuż po jej zakończeniu, gdy gwałtownie 

wzrasta obciążenie użytkowe w stosunku do czasu konsolidacji. 

Podłoże słabonośne konsoliduje się i zwiększa swoją wytrzymałość na ścinanie oraz nośność 

dopiero po pewnym określonym czasie. Aby zwiększyć nośność dodajemy zbrojenie w 

podstawie nasypu. Gdyby pominąć siły stabilizujące na styku nasyp – grunt podłoża poprzez 

mobilizowanie sił rozciągających w zbrojeniu, współczynnik bezpieczeństwa związany z 

wytrzymałością gruntu na ścinanie spadłby w końcowym okresie budowy poniżej jedności, 

by następnie wzrosnąć i przekroczyć jedność w miarę postępującego procesu konsolidacji 

podłoża. 

Koniec budowy Czas

Wsp. Bezp.

FS

1,0

Zbrojenie

Bez zbrojenia

 
Rys.  29. Rola zbrojenia w trakcie budowy i eksploatacji nasypów na słabych gruntach. 

 

Innymi słowy, zbrojenie jest potrzebne po to, by utrzymać współczynnik bezpieczeństwa 

wzmocnionego nasypu powyżej jedności w całym okresie budowy i użytkowania. 

Korzystając z rozwiązań Prandtla można zaproponować następujący schemat sił działających 

na podłoże i w podłożu w warunkach granicznego stanu naprężenia : 

 
      Rys. 30. Wyznaczanie strefy wpływu naprężeń granicznych w podłożu od nasypu. 

 

Tym samym strefa naprężeń w podłożu wynosi ok. 6B. 
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Dla określenia efektywnej szerokości obszaru obciążanego załóżmy następujący przypadek: 

 

 

 2b=12,0 m Fs = 3,0 

 b b 

 q=12,26 kN/m
2 

h=2,0m 

                       1 : 1,5                  γ = 18kN/m
3
                                                                      

 

 

                                         cu =τf = 16,68 kN/m
2 

 

2𝐵 = 𝐹𝑠

( 𝑤 + 2𝑞𝑏 )

5,14 𝑐𝑢
 

 

2𝐵 = 3 
[ 18 ( 15 ∙ 2 ) + ( 12,26 ∙ 12 )]

5,14 ∙ 16,68
= 23,68𝑚 → 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗ę𝑡𝑜 24,0 𝑚 

 

Są to jednak dość żmudne metody określania stref naprężeń w podłożu. Wykorzystując 

programy komputerowe oraz bazując na wiarygodnych wynikach z badań właściwości fizyko 

– mechanicznych gruntów podłoża można optymalizować krok po kroku każdy przypadek 

obciążenia. 

Dla zobrazowania zasięgu stref naprężeń w podłożu poniżej przedstawiono przykład nasypu 

bez  i z kontrbankietami dla parametrów podłoża zbudowanego z gruntów organicznych : 

 

I    warstwa – kożuch torfowy o grubości 0,6 m 

II warstwa  - torf średniorozłożony o miąższości 3,40 m,  γ = 12 kN/m
3
, Øu= 5

0
 ,  

                     cu = 4  kPa 

III warstwa – namuł o miąższości 3 m,  γ = 16 kN/m
3
, Øu = 10

0
 , cu = 12 kPa 

IV warstwa - piasek drobny (warstwa nieprzewiercona)  γ = 18 kN/m
3
, Øu = 18

0
  

poziom wody gruntowej 1,0 m ppt. 

i nasypu : 

- wysokość H = 7 m, 

- szerokość korony nasypu 16 m, 

- γ = 18 kN/m
3
, Øu = 28

0
, 

- kontrbankiety obustronne L=3m  i 6 m o wysokości 2 m 

 

Zastosowana do obliczeń geotkanina charakteryzuje się wytrzymałością doraźną na 

rozciąganie w obu kierunkach 200 kN/m. Współczynniki redukcyjne przyjęto jak dla PP.  
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Rozstaw warstw zbrojenia  zastosowano co 0,5 m. Pierwsza warstwa zbrojąca umieszczana 

jest każdorazowo w poziomie posadowienia. 
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Rys.31. ( a, b, c ) Rozkład naprężeń σx w podłożu dla różnych schematów obciążenia. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

 

Współczynnik bezpieczeństwa 

- bez zbrojenia F=0,59 

- ze zbrojeniem ( 4 warstwy ) 

  F = 1,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik bezpieczeństwa 

- bez zbrojenia F=0,64 

- ze zbrojeniem ( 4 warstwy ) 

  F = 1,24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrbankiety L = 3 m 

 

 

Współczynnik bezpieczeństwa 

- bez zbrojenia F=0,72 

- ze zbrojeniem ( 4 warstwy ) 

  F = 1,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrbankiety L = 6 m 
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Przy tego typu analizach numerycznych nie powinno się zapominać o wpływie drgań 

drogowych na nośność i stateczność konstrukcji. 

 

Problem szkodliwego wpływu wody na stateczność ziemnych budowli komunikacyjnych 

jest równoważny z problemami dynamicznej równowagi skarp tychże budowli. Tak jak to 

podkreślano wcześniej, jeżeli siły obciążające masę gruntu zmieniają się szybko powodując, 

że siły bezwładności osiągają znaczne wartości w porównaniu ze statycznymi, to należy 

stosować specjalne obliczenia do oceny odkształceń gruntu, 

Tego rodzaju zagadnienia nabierają znaczenia szczególnie przy robotach palowych, 

fundamentowaniu maszyn rotacyjnych, zagęszczaniu wibracyjnym oraz co jest spektakularne 

– stateczność zboczy i skarp obciążonych dynamicznie. 

Siły bezwładności stają się istotne w zależności od częstotliwości i rodzaju obiektu jakiego 

dotyczą. Dla płaskich zagadnień drogowych siły te stają się istotne, gdy częstość obciążeń 

przekroczy wartość 25 Hz, ale w przypadku dużej zapory lub wysokiego nasypu mogą 

stanowić zagrożenie już przy częstotliwościach rzędu 0,5 Hz. 

Samo obliczanie i przyjmowanie parametrów  powinno odbywać się z przyjęciem 

następujących  kroków: 

 

1. W zagadnieniach, w których naprężenia działające na masę gruntu zmieniają się w   

    czasie krótkim w porównaniu z czasem konsolidacji, stateczność można rozpatrywać w    

   dwóch stadiach: 

 bezpośrednio po zakończeniu budowy, co odpowiada ścinaniu bez odsączania,  

 oraz w stadium długotrwałym, odpowiadającym ścinaniu z odsączaniem.  

 

 2. Jeśli grunt jest nasycony, to stateczność przy zakończeniu budowy można najlepiej  zbadać   

     za pomocą analizy naprężeń całkowitych na podstawie założenia Ø = 0  i wytrzymałości  

    równej wytrzymałości bez odsączania.  

    W takich analizach nie jest konieczne wyznaczanie ciśnień w porach wzdłuż potencjalnych 

powierzchni poślizgu. Jednak znajomość ciśnienia w porach w tym stadium pomaga w 

stwierdzeniu, które z dwóch stadiów (po zakończeniu budowy czy długotrwałe) jest 

krytyczniejsze. Stateczność po zakończeniu budowy można również analizować na 

podstawie naprężeń efektywnych  (analiza c’, Ø’).  

3. Jeśli grunt jest częściowo nasycony, to stateczność po zakończeniu budowy można zbadać    

    za pomocą analizy su lub analizy c’, Ø’ przy wyznaczonych ciśnieniach w porach. Każdą z 

tych metod należy stosować bardzo starannie; ich pewność jest taka sama. Korzystnie jest 

stosować analizę c’, Ø’, gdyż daje ona możliwość ponownego obliczenia stateczności 

podczas budowy na podstawie pomierzonych wartości rzeczywistych ciśnień w porach. 

 

4. Stateczność długotrwałą powinno się zawsze badać stosując analizę c’, Ø’ przy ciśnieniach 

w porach odpowiadających warunkom równowagi wody gruntowej. W przypadku iłów 

kurzawkowych i bardzo luźnych piasków należy używać specjalnych metod wyznaczania 

parametrów efektywnych ( c’ i Ø’). 
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5. W zagadnieniach, w których występuje obciążanie gruntu, stan bezpośrednio po za-

kończeniu budowy jest zazwyczaj krytyczny, natomiast stateczność długotrwała jest na 

ogół krytyczna, gdy grunty są nie obciążone. Istnieją pewne zagadnienia szczególne, gdy 

stany pośrednie mogą być bardziej krytyczne. Podstawą do ustalenia stanu krytycznego 

jest dokładne zbadanie zmian w czasie ciśnienia wody w porach. 

 

Badając zagadnienia  drgań drogowych często szuka się odpowiedzi przez pomiary in situ, 

które są podstawą diagnozy, bo teoretyczne rozważania są nieskuteczne. Diagnozy często 

oparte są na kryteriach uszkodzeń. W literaturze technicznej i w normach wielu krajów 

podawane są różne kryteria oceny szkodliwości drgań. Na ogół nie wyodrębnia się 

dopuszczalnego poziomu drgań wywołanych ruchem drogowym. Jednym z nielicznych 

wyjątków jest norma szwajcarska. Polska norma PN-85/B-02170 dotyczy szkodliwości drgań 

drogowych. Poziom drgań wzbudzanych ruchem pojazdów po równej nawierzchni jest 

zazwyczaj mały, przez co można uznawać je za nieszkodliwe. Naprężenia w budynkach 

spowodowane drganiami drogowymi są bardzo małe, jednakże biorąc pod uwagę 

częstotliwość tych drgań i natężenie ruchu na drogach przelotowych lub centrach miast, 

należy brać pod uwagę zjawiska zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych. Jeśli przyjąć, że 

jeden pojazd wzbudza 30 drgań, to budynek w pobliżu drogi obciążonej ruchem 2000 

pojazdów na dzień będzie poddany obciążeniu ok. 1,8 · 10
7
 cykli w ciągu roku. 

Dla przedstawienia tych rozważań najlepiej jest zobrazować to poniższym schematem. 

 

 
Rys.32.  Względne przesunięcia skarp podczas obciążenia dynamicznego. 

 

Zbocze lub wysoka skarpa poddane oddziaływaniom cyklicznym może wykazać się 

chwilowym brakiem stateczności. A to przy uwzględnieniu zmiennego zagęszczenia warstw 

w nasypie, zastosowania i wbudowania nieodpowiednich gruntów oraz przy braku sprawnie 

działających drenaży będzie prowadzić do zjawiska uplastyczniania gruntów, tiksotropii 

określonych warstw  i w konsekwencji niekontrolowanych zsuwów i osuwisk. 
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Dlatego ważnym jest prawidłowo rozpoznane podłoże, korzystanie w obliczeniach 

stateczności z parametrów efektywnych ( Ø’, c’, Ϭ’) oraz we wzorach, Bishopa, 

Morgensterna lub Price’a ze współczynników „sejsmicznych”. 

Jak wykazano w wielu badaniach z udziałem geosyntetyków wbudowanych w skarpy w 

postaci poziomo ułożonych poduszek geotkaninowych lub warstw geokomórek, wzrost 

przyspieszenia u podstawy skarpy był niewielki i nieistotny. Przyspieszomierze umieszczone 

każdorazowo na różnych wysokościach skarp potwierdzały to zjawisko. Nie jest to niczym 

niezwykłym w przypadku elastycznych systemów oporowych, które odkształcając się 

podczas wstrząsów, rozpraszają energię i amortyzują drgania. Zarówno poduszki 

geotkaninowe pod konstrukcją drogową (jezdni lub torowiska) będąc płytą półsztywną jak i 

geokomórki o odpowiedniej wytrzymałości i sztywności wbudowane w odpowiednich 

odstępach poziomych w skarpę i na odpowiednią głębokość umożliwiają stateczność 

konstrukcji redukując przemieszczenia poziome i pionowe. Analizując badania, klin odłamu 

w tych rejonach o zmobilizowanych wytrzymałościach na ścinanie, nie może rozwinąć się na 

tyle skutecznie, aby nastąpił zsuw skarpy. Analizy stateczności metodą równowagi granicznej 

przeprowadzono za pomocą programów ReSSA i Slide [25]. Analiza rotacyjna (Bishopa) i 

translacyjna (Spencera) z odpowiednimi współczynnikami parasejsmicznymi potwierdziła 

wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. 
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Poniżej zestawiono wyniki obliczeń własnych dotyczących nasypu z kontrbankietami dla 

czterech wariantów obciążeń statycznych i dynamicznych 

 

 

 

 

Wariant I 

Obciążenie ruchem – statyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant II 

 

Obciążenie ruchem – dynamiczne 

Wsp. parasejsmiczny – 0,2 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant III 

 

Obciążenie ruchem – dynamiczne 

Wsp. parasejsmiczny – 0,3 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant IV 

 

Obciążenie ruchem – dynamiczne 

Wsp. parasejsmiczny – 0,2 g 

ze zbrojeniem skarpy pasmami 

geokomórkowymi 
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Wnioski końcowe z obliczeń:  

 

Po zastosowaniu odpowiednich współczynników drgań zauważyć można ewidentny spadek 

wartości współczynnika stateczności skarp.  

W I wariancie, typowe wprowadzenie obciążenia ruchem w postaci obciążenia równomiernie 

rozłożonego na każdej jezdni traktowane jest w konsekwencji obliczeń jako statyczne. 

W wariancie II i III obliczeń zauważa się drastyczny spadek wartości współczynnika 

stateczności skarpy przy zastosowaniu współczynników drgań 0,2 g i 0,3 g. 

Stąd podstawowy wniosek, że dodanie obciążenia ruchem równomiernie rozłożonego bez 

uwzględnienia drgań prowadzić może do katastrofalnych następstw i awaryjności konstrukcji 

nasypu.  

W wariancie IV po wbudowaniu w korpus skarpy nasypu systemów przeciwdrganiowych w 

postaci geokomórek otrzymano dla 0,2 g wzrost współczynnika stateczności skarpy z 

wartości 1,45 do 1,64. 

 

11. Zbrojone mury oporowe 

 W przypadku ścian oporowych pionowych lub zbliżonych do pionowych zbrojonych 

poziomymi warstwami geosyntetyków projekt  powinien obejmować następujące etapy : 

 obliczenia stateczności wewnętrznej dla ustalenia rozmieszczenia geosyntetyków ich 

długości i szczelności zakładek, 

 obliczenia stateczności zewnętrznej, 

 sprawdzenie równowagi klinów odłamu, 

 licowanie ściany i drenaż zewnętrzny, 

        

Rys.33.  Schemat do obliczania długości zbrojenia  [24]         Rys.34.Metoda równowagi klina odłamu   [11] 
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Rys.35. Podstawowe typy oblicowania zbrojonych murów oporowych [71 

 

Przykład obliczeniowy [17] : 

 

 

Ka = tg
2
( 45- Ø/2 ) = współczynnik parcia czynnego 

σhs = Ka 
.
 γ 

.
 z 

hq = Ka 
.
 q 
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                                                                     Sv 
.
 h 

.
 Fs 

L = LE + LR                                 LE  =  
_____________________________ 

                     2( ca + γ 
.
z 

.
 tg δ ) 

 

                                                           LR = ( H-z) tg( 45- ø/2 ) 

                                                            Lo = ½  LE 

FK =  h 
.
 Sv 

.
 FS 

h = Ka 
.
 γ 

.
 z + Ka 

.
 q   - całkowite parcie gruntu na ścianę 

ca - adhezja pomiędzy gruntem a geosyntetykiem 

δ – tarcie pomiędzy gruntem a geosyntetykiem  

 

Współczynniki redukcyjne  = 4,0 

      

    Fo = FK 
.
 4 

 

11.1. Przykład obliczeniowy wg [1], [17] : 

 

 

Zaprojektować pionową ścianę muru oporowego o H = 6 m zbrojoną geosyntetykami, która 

podtrzymuje plac składowy o obciążeniu równomiernie rozłożonym q = 10 kPa. 

Zasypkę ściany należy zrealizować z gruntów gruboziarnistych ( Ż/Po) o parametrach : 

γ= 18 kN/m
3
 , Ø= 36

0
 i c = 0 . 

W konstrukcji powinna być zastosowana geotkanina z włókien taśmowych o wytrzymałości F 

= 50 kN/m. 

Kąt tarcia pomiędzy geotkaniną i gruntem wynosi δ = 24
0
. 

Układ pasm geotkaniny prostopadły do lica. Dopuszcza się luźne zakłady lub zszycie. 

Współczynnik bezpieczeństwa fs = 1,4 oraz odpowiednie do warunków współczynniki 

redukcyjne. 

Rozwiązanie : 

1. Ustalenie wartości składowej poziomej parcia w funkcji zagłębienia Z dla obliczenia 

odstępów Sv pomiędzy poszczególnymi warstwami zbrojenia geosyntetycznego 

                

                                       Ka =tg
2
 (45- Ø/2) = 0,26                          

                  h = hs + hq = Ka 
.
 γ 

.
 z + Ka 

.
 q =0,26 x 18 x Z + 0,26 x 10 = 4,68 x Z + 2,60 
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2. Określenie dopuszczalnej wytrzymałości geosyntetyku 

                                 

                       mkN
AAAA

F
F k

/2,13
26,15,22,1

50

4321

0 





  

 

3. Obliczanie rozstawu pionowego warstw geosyntetyków na głębokości Z = 6 m 

 

                 


m
zf

F
S

sh

k 30,0
4,160,268,4

20,13











 

 

4. Metodą prób i błędów zwiększamy rozstaw do 0,5 m i sprawdzamy, np. Z = 3,3 m 

 

                      
 

mS 50,0
40,160,23,368,4

20,13






 

5. Metodą prób i błędów zwiększamy rozstaw do 0,65 m i sprawdzamy, np. Z = 1,3 m 

 

                      
 

mS 65,0
40,160,23,168,4

20,13






 

Warstwy i ich rozstaw przedstawiono poniżej : 

 

 

6. Obliczenie długości pasm geosyntetyków w zależności od głębokości Z : 

 



 

z

z

tgzc

f ss
L

sh

e 









16

64,355,6

2
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                                               509,06
2

36
45

0

0















 ztgzHLR

 

W praktyce Le jest wartością małą i zaokrągla się do 1 m. 

Po zsumowaniu Le + LR wynik końcowy również zaokrąglamy do pełnych metrów.  

Warstwy i ich długości przedstawiono na poniższym rysunku : 

 

 

 

7. Poprzez wykonanie powyższych obliczeń otrzymujemy potwierdzenie zapewnienia 

stateczności wewnętrznej. 

8. Stateczność zewnętrzna. Wykorzystując standardowe procedury obliczeniowe 

określamy stateczność ze względu na : 

 zawalenie, 

 poślizg i 

 nośność 

9.  Sprawdzenie warunku na zawalenie 

                                      Ka =tg
2
 (45- Ø/2) = 0,28 

Pa = 0,5 γ H
2
 Ka = 90,7 kN/m 

Pa cos 34 = 75,2 kN/m 

Pa sin 34 = 50,7 kN/m 

                    0,27,4
2cos

4sin
332211 









Pa

Paxwxwxwf
so

 

                                                                                                      warunek spełniony 
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Wysoka wartość obliczonego współczynnika bezpieczeństwa wynika z faktu, że w 

rzeczywistości jest to bardzo elastyczna konstrukcja ustabilizowana mechanicznie. Trudno tu 

o naprężenia zginające. 

10.  Sprawdzenie warunku na poślizg 

 

5,17,1
cos

2
2

sin
321






























 








P

Pwww
c

f
a

a

a

sp

tg

 

                                                                                         warunek spełniony 

 11. Sprawdzenie warunku nośności podłoża   

 

qf = c Nc + q Nq + 0,5 γ B Nγ = 269 kN/m
2
 

 

qo  = H γ + q = 118 kN/m
2
 

0,23,2

0


q

q
f f

sq

 

                                                                                           warunek spełniony. 

11.2. Geokomórki w ścianach oporowych 

Zasadniczo klasyfikuje się trzy podstawowe typy konstrukcji oporowych wykonanych w 

technologii komórkowego systemu: 

 konstrukcje grawitacyjne i niekotwione elewacje, 

 konstrukcje grawitacyjne strefowe, 

 konstrukcje kompozytowe. 

Konstrukcje grawitacyjne i niekotwione elewacje mają przekrój trapezowy. 

 

Grunt rodzimy

Wypełnien ie filtracyjne

Geowłóknina

Geokomórki

Dren 0 100

 

Geokomórki Wypełn ienie 
filtracyjne

Natura lne 
zbocze

Dren 0 100

 
Rys.36. Konstrukcja grawitacyjna ściany oporowej.                Rys. 37. Konstrukcja grawitacyjna typu          

        niekotwionej elewacji . 
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Typowa strefowa konstrukcja grawitacyjna przedstawiona jest na rys 38. 

 

Lico ściany
(komórki zewnętrzne
wypełnione roślinnością)

1

3

Dren 0 100

Zasyp ziarnisty
(zagęszczony do L=0,95)

 
Rys. 38. Konstrukcja grawitacyjna strefowa. 

 

4
1

Lico ściany
(komórki zewnętrzne
wypełnione roślinnością)

Pasma geotkaniny

Geowłóknina

Dren 0 100

 

Warstwy zbrojenia
 w postaci geokomórek 
o wys. 5 cm.

 
Rys. 39. Konstrukcja kompozytowa         Rys. 40. Konstrukcja kompozytowa  

 

Według informacji różnych producentów geokomórek wysokość konstrukcji oporowych typu 

masywnego może dochodzić do 6m, ale ich opłacalność kończy się przy 3 m!!! 

Konkurencja ścian z gruntu zbrojonego jest bardziej opłacalna wraz ze wzrostem tej 

wielkości. 

 

Typowe przypadki wyznaczania parcia na konstrukcję przedstawiono na rys. 41. 
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Rys. 41. Najczęściej stosowane schematy obliczeniowe dla ścian z geokomórkami. 

 

 

Przykład liczbowy: 

 

      

  2,0                     7,0  

                                              q = 10 kPa 

  

 

            Ør = 32
0
 

                       H = 3 m                   γr = 18 kN/m
3 

        Øb = 30
0 

        γb = 17 kN/m
3
 

 

                 
                                                       

                   nośność 120 kPa 

 

 

 

 

Ka = tg
2
 ( 45 – Ø/2) - współczynnik parcia czynnego 

P1 = 0,5 · γ · H
2
 · Ka – dla gruntu niespoistego 

P1 = 0,5 · γ · H
2
 · Ka – 2cH√Ka  - dla gruntu spoistego c ≠ 0 

P2 = q · Ka · H – z uwzględnieniem obciążenia naziomu 

P = P1 + P2 
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Stabilność konstrukcji jest określana przez odporność na przesuwanie i obrót, jest obliczana 

dla każdej warstwy konstrukcji oddzielnie z uwzględnieniem poziomego parcia gruntu 

wyznaczonego zgodnie z teorią Coulomba. 

 

Ka = tg
2
( 45-Øb/2 ) = tg

2
 (45-15) = 0,33 

P1 = 0,5·γb·H
2
·Ka = 0,5·17·3

2
·0,33 = 25.2 kN/m 

P2 = q·Ka·H = 10·0,33·3 = 9,9 kN/m 

P = P1 + P2 = 25,2 + 9,9 = 35 kN/m 

 

1. Sprawdzenie warunku stateczności na poślizg: 

 

F = Wg·μ = γr·H·L·tgδ = 18·3·2,0·tg27
0
 = 37,2 

 

𝑭𝒔 =
𝑭

𝑷
=

𝟓𝟓

𝟑𝟓
= 𝟏, 𝟓𝟕 > 𝟏, 𝟓 

 

2. Sprawdzenie warunku stateczności na wywrócenie: 

 

Uwaga: warunek ten rzadko bywa problemem, tego rodzaju ściany nie przewracają się  

ponieważ nie dochodzi w nich  do ugięcia ze względu na ich nieodłączną sprężystość. 

Załączone obliczenia ilustrują jedynie zachowawczy charakter tego zjawiska. 

 

 

Ms – moment stabilizujący 

 Ms = Wg·L/2 = (18·3·2)·1 = 108 kN/m 

 Mw = P1·H/3 + P2·H/2  = 25,2·1 + 9,9·3/2 = 40 kN/m 

 

    𝑭𝒔𝒐 =  
𝟏𝟎𝟖

𝟒𝟎
= 𝟐, 𝟕 > 𝟐, 𝟎 

 

3. W przypadku konieczności uwzględnienia poziomych wkładek zbrojących, np. z 

geotkaniny,  obowiązują wtedy te same wzory jak przy konstrukcjach z gruntu 

zbrojonego. 

 

 

4. Sprawdzenie stateczności ze względu na nośność podłoża . 

Naprężenie pionowe działające pod podstawą ściany nie może przekraczać wielkości, 

jaką jest w stanie przenieść podłoże. Można tu zastosować wzmocnienie, podkładając 

warstwę geokomórek, która zwiększy nośność podłoża.  

 

 

Dla wszystkich form zniszczenia docelowy minimalny współczynnik bezpieczeństwa wynosi 

1,3 . 

 

W przypadku oblicowania ściany czołowej bloczkami betonowymi obliczeniu podlegają 

wkładki geosyntetyczne jako cięgna utrzymujące pionową konstrukcję ściany. 

Rozmieszczenie pionowe wkładek zbrojących powinno uwzględnić moduł wysokości bloczka 

oraz możliwości zagęszczenia grubości warstw gruntu. Ilość wkładek w przekroju 

poprzecznym wynika z przyjętej wytrzymałości na zerwanie poszczególnych geosyntetyków. 
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Dobrym narzędziem wspomagającym prace projektantów jest program SRWall.[25] 

 

 

Rys. 42. Konstrukcja segmentowego muru oporowego [25] 

W ramach I stanu granicznego należy sprawdzić stateczność dla wielu potencjalnych 

mechanizmów zniszczenia : 
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W ramach II stanu granicznego obliczeniu powinny podlegać następujące  przypadki [1] : 

 

 

 

12.  Konstruowanie stromych skarp. 

 

 Stabilizacja stromych skarp  ( β ≤ 70
0
 ) odbywa się bardzo często z udziałem zarówno 

geotkanin i geokrat dwukierunkowych lub jednokierunkowych. Wybór materiału 

geosyntetycznego na etapie projektu powinien uwzględniać optymalizację kosztową inwestycji. 

             

Rys.43. Analiza stateczności skarp ze zbrojeniem [17]      Rys.44. Schemat analizy stateczności skarpy ze  

                                                                                               zbrojeniem   i zwierciadłem wody gruntowej [25]    

 

Zadaniem projektanta jest określenie : 

 współczynnika bezpieczeństwa stateczności, 

 określenie potrzebnej długości pasma geosyntetyku poza potencjalną powierzchnią 

poślizgu, 

 maksymalnej wytrzymałości pasma ze względu na zerwanie. 
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Przykład liczbowy : 

 

c = 0  - grunt niespoisty 

u = 0  - ciśnienie wody porowej 

H’ = H + q/γ  = 12 + 12/15 = 12,80 m 

tg Ø = tgØs/Fs = 0,62/1,5 = 0,41 => Ø = 23
0
   - wartość zredukowana. 

 

Rys.45. Wartość współczynnika oporu gruntu K [30] 

Współczynnik oporu gruntu K → f ( Ø = 23
0
 i β = 45

0
 ) 

                                                K = 0,17 

Całkowita siła reakcji T0 w geosyntetyku : 

   T0 = 0,5 
.
 K 

.
 γ 

.
 (H’)

2
 = 208 kN/m  

Rozstaw zbrojenia w pionie można przyjmować  min. 0,5 ÷ 1,0 m 
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Długość pasm geosyntetyków można obliczyć lub określić korzystając z nomogramów 

 LB/H’                                          lub                            LT/H’ 

                         

Rys.46. Nomogramy do wyznaczania długości pasm zbrojenia geosyntetycznego 

w stromych skarpach [30] 

13.   Geotkaniny czy geosiatki ? 

Wśród projektantów zdania są podzielone : stosować geotkaniny czy geosiatki. 

Zasadniczy wpływ na to wydaje się mieć pierwszy kontakt z dystrybutorem, odpowiednio 

sporządzony prospekt pokazujący w sposób czytelny rozwiązanie techniczne problemu, 

uczestnictwo w sympozjach lub seminariach organizowanych przez producentów lub 

dystrybutorów oraz dostępność  materiału i jego asortyment na rynku. 

Zalet geosiatek nie sposób przecenić w zastosowaniach przy wzmacnianiu podtorzy 

tramwajowych i kolejowych, gdy kolejnymi warstwami gruntu jest kruszywo grube               

(tłuczeń, kliniec ). 

Natomiast we wszystkich innych zastosowaniach przewagę posiadają geotkaniny. W 

odróżnieniu od siatek, które samodzielnie nie pełnią funkcji separacyjno – filtracyjnej, 

geotkaniny spełniają wszystkie funkcje. 

Poza tym geotkaniny charakteryzują się znacznie wyższymi parametrami 

wytrzymałościowymi i niższą ceną. 
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Rys. 47. Podstawowe różnice funkcjonalne pomiędzy geosiatkami i geotkaninami 

 

 

Tab. 10. Porównanie współczynników redukcyjnych stosowanych przy obliczaniu 

                wytrzymałości  długotrwałej dla geosiatek i geotkanin [17] 

 

 
Rys. 48. Porównanie krzywych wytrzymałości w funkcji wydłużenia geosiatek i geotkanin 

 

 

GEOTKANINA

GEOSIATKA
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14.  Kryteria doboru geosyntetyków. 
 

W zależności od zastosowania – materiały geosyntetyczne muszą spełniać 

odpowiednie kryteria dotyczące właściwości  hydraulicznych i mechanicznych Kryterium 

dotyczące właściwości hydraulicznych gwarantuje, że geosyntetyki będą pełnić funkcje 

drenażowe lub filtracyjne w trakcie projektowanego okresu eksploatacji.  

Są to kryteria : 

 zatrzymywania cząstek gruntu, 

 przepuszczalności i odporności na kolmatację. 

Kryterium dotyczące właściwości mechanicznych gwarantuje zachowanie struktury 

geosyntetyków zarówno podczas instalacji jak i w całym projektowanym okresie eksploatacji.  

Kryterium to obejmuje  : 

 wytrzymałość mechaniczną z uwagi na rozciąganie i przebicie. 

Przy projektowaniu filtrów zalecane są następujące wartości kryteriów [32]: 

 zatrzymywania cząstek filtrowanego gruntu 

- grunty drobnoziarniste O90  ≤ 10 d50, 

- grunty trudne O90  ≤  d90. 

- grunty grubo-i różnoziarniste O90 ≤ 5 d10√U     oraz O90 ≤ d90; 

- kolmatacji - dla wybranego wyrobu O90  
=
 (0,2 ÷ 1) O90 , 

 działania hydraulicznego - materiał geotekstylny drenu powinien zapewnić  

        wystarczający przepływ wody w danym podłożu. 

 

W zależnościach tych oznaczono: 

O90 - charakterystyczna wielkość porów geowłóknin, 

d10, d5o, d90 - wielkości ziaren gruntu, które wraz z mniejszymi stanowią odpowiednio 10, 50, 
90% masy gruntu.  

Kryteria dotyczące filtrowania gruntów niespoistych i mało spoistych: 

- dla geotkanin tasiemkowych (o równomiernym wymiarze otworów): 

O90 / d90 ≤  2,5 

- dla geowłóknin igłowanych i przeszywanych (o zróżnicowanych wymiarach porów, 
zamykających się pod obciążeniem): 

O90/ d90 ≤ 5 .  

Jest istotne, by stosunki wymiarów porów były jak najbliższe podanym wartościom 

granicznym 2,5 i 5, aby zapewnić jak największą przepuszczalność geosyntetyków, 

zachowując zarazem ich zdolność do zatrzymywania cząstek gruntu. 

Zjawiska mogące wpływać ujemnie na długotrwałą pracę geowłóknin powinny być 

wykazywane w trakcie projektowania na podstawie rzetelnie wykonanych badań gruntów 

podłoża i nasypów z krzywymi z analiz granulometrycznych ( sitowych i areometrycznych). 



61 

 

 

Rys.49.   Krzywe uziarnienia z analizy sitowej. 

 

Przy projektowaniu filtrów geosyntetycznych należy sklasyfikować podłoże w następujący 

sposób : 

- drobnoziarniste                   d60 < 0,06 mm, 

- grubo – i różnoziarniste      d60 > 0,06 mm. 

W przypadku podłoży wątpliwych : 

- drobnoziarniste o wskaźniku plastyczności Ip < 0,15 i/ lub stosunek części ilastych   

  do  pylastych < 0,5, 

- grubo – i różnoziarniste o zawartości frakcji pylastej (średnica ziaren < 0,06 mm) 

   U = d60/d10 ≤15 i/lub zawartość ziaren frakcji (0,02-0,1)mm> 50%. 

15.   Analiza istniejących metod obliczeniowych 

W zagadnieniach określania granicznego oporu podłoża wzmocnionego geosyntetykami 

istnieje duża różnorodność w sposobach podejścia projektantów. Płaszczyznowo ułożone 

materiały wywołują nie tylko bezpośredni wzrost nośności, wywołany wytrzymałością na 

rozciąganie geotkanin, lecz spełniają również funkcję separującą dla różnych warstw gruntu. 

Efektem wtórnym ( membranowym ), uwarunkowanym zachowaniem pierwotnej wysokości 



62 

 

warstwy nośnej jest wzrost nośności granicznej podłoża poprzez zmianę charakteru 

zniszczenia. W terminologii Terzaghiego wygląda to tak, że geotkanina wymusza raczej 

ogólne zniszczenie niż lokalne polegające na przebiciu warstwy słabej. Poprzeczne 

zakotwienie kruszywem przyczynia się do szerszego rozkładu składowych naprężenia 

działających na podłoże, wywołanych obciążeniem powierzchni ( efekt płytowy ). Efekt ten 

nieprecyzyjnie omówiono w metodzie Stewarda oraz Giroud i Noiray'a. Efekt membranowy 

natomiast włączony jest do czterech z siedmiu szeroko znanych metod projektowania. Jego 

znaczenie uwidacznia się badając wpływ głębokości koleiny i modułu geotkaniny. 

Z całego przeglądu metod projektowych na uwagę zasługuje metoda Giroud i Noiray. Jest 

ona, jak się wydaje „najzgrabniejsza" z całej grupy. Metoda ta bierze pod uwagę nośność 

podłoża i moduł geotkaniny dla ustalenia wymaganej grubości warstwy nasypu dla danej 

liczby przejazdów umownych. 

Różnorodność rodzajów gruntu i występujących kombinacji warstw, a przede wszystkim 

złożoność wpływów warunkujących pracę podłoża wzmacnianego geosyntetykami powodują, 

że w pełnym ujęciu zagadnienia te są rozwiązywane jedynie poprzez modelowanie 

numeryczne wykorzystując dostępne programy użytkowe. Według teorii z mechaniki 

gruntów i fundamentowania pod nasypem, po wystąpieniu stanu granicznego formuje się z 

reguły sztywny klin a w następnej kolejności strefy plastycznego płynięcia z wyporem gruntu 

na powierzchni. Zadaniem zbrojenia jest hamowanie rozwoju stref plastycznych, możliwych 

poślizgów, klinów odłamu oraz stawianie oporu na wyciąganie. Poznanie mechanizmów 

zniszczenia działających w masywie konsolidowanego gruntu oraz współoddziaływania 

gruntu - geosyntetyków pozwala na swobodę w wyborze sposobu zbrojenia budowli. 

 Współczynniki tarcia i zakotwienia oraz zasięg stref wyporu gruntów słabych poddanych 

obciążeniu nasypem umożliwiają określenie: 

     - tempa konsolidacji (parametry fizyko - mechaniczne gruntów), 

     - rozstawu drenów dla drenażu pionowego, 

     - szerokości kontrbankietów i ich wysokości, 

     - wysokości nadnasypów przeciążających i 

     - wielkości osiadań podłoża. 

 

 

Wiele ośrodków naukowych i badawczych zajmuje się wyborem i analizą poszczególnych 

przypadków wzmacniania podłoży gruntowych i to tych dotyczących szczególnie nasypów. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań i obserwacji nasypów posadawianych na gruntach 

słabych z różnymi schematami wzmocnienia i różnymi geosyntetykami. 
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Rys.50.   Wyniki badań nośności podłoża z zastosowaniem różnych geosyntetyków 

                    i ich układów w nasypie. 
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                   Rys. 51. Przyjęte do badań schematy ułożenia geosyntetyków w nasypie o  

                                      nawierzchni gruntowej . [23]  
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Analizując wyniki badań i wykonywanych obliczeń należy stwierdzić  : 

 efekt zamkniętej „poduszki” jak również zastosowanie kontrbankietów jest najbardziej 

optymalnym wariantem wzmocnienia, 

 zawinięcia geosyntetyków na krawędziach bocznych w konstrukcjach nasypów w sposób 

znaczny wpływa na podniesienie efektu wzmocnienia, 

 najsłabiej wypada w tym rankingu płasko ułożona warstwa geosyntetyku, 

 do wzmacniania podłoży mogą być zastosowane zarówno geotkaniny jak i geosiatki  lecz o 

efekcie końcowym  decydują obliczone parametry wytrzymałościowe i optymalizacja 

kosztowa, 

 dużym nieporozumieniem jest stosowanie geowłóknin i wszelkiego rodzaju kompozytów 

drenarskich do wzmacniania podłoży pod nasypami, 

 analizując wyniki badań, autorzy różnych raportów obalają istniejące mity - nie jest 

prawdą, że każda geosiatka musi być lepsza od geokomórki czy  geotkaniny. 

 każdorazowy dobór geosyntetyku powinien wynikać z obliczeń i optymalizacji 

ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

 stosowanie geosiatek w gruntach nasypowych drobnoziarnistych nie daje pełnego efektu 

klinowania w poszczególnych oczkach, 

 efekt „przyścienny” przy kontrbankietach „pull-out” wynosi jedynie 20-krotność średnicy 

zastępczej d60, 

 współczynniki redukcyjne zarówno dla geotkanin jak i dla geosiatek są podobne lub wręcz 

takie same, 

 przekonanie projektantów co do rodzaju zastosowanego geosyntetyku bardziej pochodzi 

od przekonywującego oddziaływania przedstawicieli handlowych niż rzeczywiście 

wyznaczonych parametrów. 

 

 

16.   Programy komputerowe 

Programy komputerowe zawarte w pakietach np.: DC Software, Limit State Geo, GGU 

Slope i GEO Slope Int. są aktualnie najczęściej wykorzystywanymi narzędziami przy 

projektowaniu zbrojonych geosyntetykami konstrukcji ziemnych między innymi nasypów 

drogowych i kolejowych, murów oporowych i skarp ze znacznym kątem nachylenia 

dochodzącym do 90° posadawianych na gruntach słabonośnych z możliwością 

indywidualnego doboru konkretnych geosyntetyków o określonych parametrach 

wytrzymałościowych spełniających kryteria projektowe. 

Wykorzystując proste metody równowagi sił, za pomocą których program przeprowadza 

analizy stateczności: wewnętrznej, poprzecznej, ogólnej stateczności po głębokiej 

powierzchni cylindrycznej poślizgu oraz określa geometrię nasypu bądź skarpy zapewniającą 

wymagany długotrwały współczynnik bezpieczeństwa obliczany według metody Bishop'a. 

Do prawidłowego przeprowadzenia wyżej wymienionych analiz potrzebne jest dokładne 

określenie parametrów technicznych projektowanej konstrukcji ziemnej. 
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- wysokość - H, 

- nachylenie - „i" oraz „beta", 

- szerokość naziomów A i B, 

- obciążenia Q1,Q2, Q3. 

          

        Rys. 52.  Parametry określające geometrię projektowanego nasypu i jego obciążenia [25] 

Ważne jest również precyzyjne określenie właściwości fizyko - mechanicznych gruntu 

podłoża jak i materiału nasypowego poprzez podanie wartości kąta tarcia wewnętrznego          

( ф ), kohezji ( c ), i ciężaru objętościowego ( γ ). 

Przy wysokim poziomie lustra wody gruntowej dodatkowo określane są parametry ciśnienia 

wody porowej lub współrzędne geometryczne położenia krzywej depresji (XY). 

W przypadku występowania szkód górniczych lub ruchów sejsmicznych podawane są 

również współczynniki sejsmiczne: poziomy (Kh ) i pionowy (Kv). 

Projektant ma możliwość doboru długości ułożenia poszczególnych warstw zbrojenia dla 

danej konstrukcji ziemnej. Długość geosyntetyków może być: 

- jednakowa ( stała ) dla wszystkich warstw, 

- z liniową interpolacją pomiędzy podstawą a szczytem konstrukcji lub 

- analizowana indywidualnie dla każdej warstwy zbrojenia. 

Ponadto projektant określa projektową wytrzymałość geosyntetyków w kN/m, maksymalną i 

minimalną dopuszczalną odległość między warstwami oraz wysokość ułożenia najniższej warstwy 

                                     

Rys. 53.  Dane do projektowania nasypu zbrojonego geosyntctykami [25] 
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Podanie wymaganych wartości współczynników bezpieczeństwa pozwala ustalić obliczeniowe 

obciążenie  dopuszczalne  wyrażające  wpływ  uszkodzeń  mechanicznych  i  środowiska  na 

projektowane zbrojenie konstrukcji ziemnej. Są to między innymi  współczynniki: 

 -  materiałowy, 

       -  uszkodzeń spowodowanych robotami, 

       -  wpływu środowiska, 

 -  oddziaływania chemicznego i bakteriologicznego, 

-  ogólny współczynnik bezpieczeństwa. 

Po wpisaniu wszystkich wymaganych parametrów technicznych program komputerowy 

przeprowadza analizy stateczności wewnętrznej, poprzecznej oraz ogólnej stateczności po głębokiej 

powierzchni cylindrycznej poślizgu w wyniku których otrzymujemy przedstawione bardzo czytelnie 

w formie rysunku przekroju poprzecznego rozmieszczenie warstw zbrojenia z geosyntetyków dla 

projektowanej konstrukcji nasypu bądź skarpy. 

Szczegółowo opisywana jest każda warstwa zbrojenia z podaniem: kolejnego numeru warstwy, jej 

długości i wysokości ułożenia oraz wymaganych i osiąganych parametrów wytrzymałościowych 

materiału tekstylnego, rodzaju przeprowadzonej analizy i aktualnego współczynnika bezpieczeństwa. 

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące parametrów wytrzymałościowych zaproponowanych 

geosyntetyków są sygnalizowane kolorem czerwonym i pulsowaniem obrazu na monitorze. Program 

umożliwia zmianę danych w każdym momencie pracy w celu dostosowania ich do aktualnych 

warunków. Wyniki końcowe poszczególnych analiz stateczności zebrane są w formie tabel. 

 

 

Rys.54.  Projekt rozmieszczenia zbrojenia skarpy [25] 

Żmudne obliczenia poszczególnych stanów granicznych nośności i użytkowania można 

przyspieszyć posługując się np. programami komputerowymi MSEW, SlopeW lub Plaxis 7.0. 

Są to programy projektowe dla geosyntetyków używanych jako napięta membrana z 

wykorzystaniem modelu sprężysto-plastycznego gruntu. Dla danych warunków geometrii 
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obciążenia i właściwości fizyko -mechanicznych gruntu poprzez optymalizację oblicza on 

moduł Young'a, siłę rozciągającą we wzmocnieniu oraz wyznacza strefy plastyczne w 

podłożu. Możliwość modyfikacji wytrzymałości na rozciąganie pasm wzmocnienia podłoża w 

zależności od wysokości nasypu jest niepowtarzalną zaletą tego programu. Otrzymywane 

wydruki w formie tabelarycznej i graficznej umożliwiają optymalizację warunków przyszłej 

eksploatacji na etapie projektowania. 

 

 

 

Rys.55.  Wyznaczanie stref naprężeń pod nasypem 

 

 

Innym rzadko spotykanym w praktyce sposobem projektowania skarp i murów oporowych 

jest wykorzystanie gotowych elementów – bloczków do tworzenia segmentowych ścian 

oporowych. Przy jednoczesnym zastosowaniu geosyntetyków do zbrojenia gruntu 

otrzymujemy stabilną konstrukcję, która spełnia nie tylko wszelkie parametry użytkowe, ale 

również może stanowić estetyczne i nowoczesne wykończenie współgrające z otoczeniem. 

 

17.   Prawo a rzeczywistość. 

Katastrofa budowlana w przepisach prawa budowlanego zdefiniowana jest w art.  73. 

Jest to sytuacja skrajna, w której osoby winne podlegają odpowiedzialności zawodowej i 

karnej. 

W przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń konstrukcji dochodzi do wymiernych strat 

materialnych ponoszonych przez inwestorów i wykonawców robót gwarantujących 

odpowiednią jakość oraz projektantów. 

Projektant podpisując się pod „Oświadczeniem projektantów” (Na podstawie art.20 ust.4 

ustawy Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 (Dz.U. Nr 93. poz. 888 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 

207 poz. 2016 oraz Nr 6, poz 41 i Nr 92, poz. 881), jako Projektant oświadczam iż 

niniejszy projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami  

oraz zasadami wiedzy technicznej w większości przypadków stwierdza nieprawdę. 

Powstają warunki odpowiedzialności cywilno-prawnej i naruszane zostają warunki gwarancji 

i rękojmi. 
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Są to sprawy z reguły bardzo „delikatne” dla wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, a niejednokrotnie bardzo przeciągające się w czasie. Wiele awarii  i błędnych 

rozwiązań nastąpiło wskutek nieprzestrzegania podstawowej zasady, że materiały 

geotekstylne  nigdy nie są samodzielną konstrukcją, a dobrze pracują tylko  wtedy, gdy są 

prawidłowo zaprojektowane i wbudowane w gruncie. 

Ukazujące się publikacje w formie artykułów w czasopismach fachowych, książkach i 

instrukcjach z prezentowanymi „gotowymi” rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz 

upowszechnianie się komputerowego wspomagania projektowania przyniosło szereg 

korzyści, jednak sprowadziło również pewne realne zagrożenia. Częste dążenie do 

przyspieszenia pracy wymusza bezkrytyczne przyjmowanie wyników, schematów lub 

procedur bez ich weryfikacji i kontroli. 

W obecnej sytuacji rynkowej wszyscy uczestnicy budowy zmuszeni są do szukania 

oszczędności. W związku z tym już na etapie wstępnej oceny właściwości fizyko – 

mechanicznych gruntów podłoża wymaga się od projektanta przyjęcia schematu wzmocnienia 

konstrukcji. Niekiedy można też zaobserwować, że projektanci „dopasowują” zapamiętany 

schemat lub rozwiązanie z jakiejś publikacji do aktualnie realizowanego projektu bez analizy 

różnic konstrukcyjnych lub kryteriów zastosowań. 

Odrębnym tematem są nagminne praktyki wskazywania przez projektantów w projektach 

budowlanych i wykonawczych znaków towarowych, wytwórców, a także zamieszczanie w 

SST nieistotnych parametrów geosyntetyków, a wręcz kopiowanie kart technologicznych 

wyrobów bez selekcji lub analizy. 

Zgodnie z literą prawa ( ustawa „Prawo budowlane”, Rozp. Min. Infr. z 3.07.2003 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

ustawa „Prawo zamówień publicznych” ) każdy projektant ma dwoistość sytuacji. 

Wszystko zależy od  odpowiedzi na pytanie, czy inwestycja budowlana jest realizowana z 

udziałem środków publicznych i podlega pod rygory ustawy PZP, czy też jako prywatna nie 

jest objęta przepisami o zamówienia publiczne. 

Istotne jest również, czy projektant, wskazując w projekcie dostawców wyrobów 

budowlanych kieruje się wyłącznie dobrem inwestycji i swoją wiedzą. 

 Należy pamiętać, że z przepisów art. 35 ustawy PB decyzja o pozwoleniu na budowę 

zatwierdza rozwiązania i parametry obiektów zawarte w projekcie zagospodarowania działki i 

terenu. 

Po uchyleniu ust.2 w art. 35 ww ustawy nie podlegają już kontroli, a więc i zatwierdzeniu 

przez organ szczegółowe dane w tym także w aspekcie zastosowanych wyrobów 

budowlanych. 

Stąd podstawowy wniosek : jeżeli organ w ramach decyzji pozwolenia na budowę nie 

zatwierdza szczegółów zawartych w projekcie architektoniczno – budowlanym, to dane 

zawarte w tych projektach mogą być zmieniane i modyfikowane. 

Zmiany te nie są kwalifikowane jako zmiany istotne – brak ich wymienienia w art. 36 ust. 5 

ustawy PB. 

Dopuszczenie wprowadzenia zmian nieistotnych zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy leży  w gestii 

projektanta i  Inwestora i ich zgody, chyba, że wszystkie parametry wyrobów zamiennych są 

korzystniejsze od wyrobów przyjętych w projekcie.  
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Jednakże opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący leży w 

interesie Zamawiającego, bo stwarza to szansę otrzymania porównywalnych ofert. 

Jest to również komfortowa sytuacja dla wykonawcy, gdyż pozwala mu zawrzeć jednoznacznie 

sformułowaną umowę i wykonać ją zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. 

Wskazywanie znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia jest więc działaniem jak 

najbardziej nagannym z zamiarem utrudnienia uczciwej konkurencji i zakazanym w ust 2 i 3 

art. 29 PZP. Przy braku możliwości opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć wyrazy „ lub 

równoważne” co odbierane jest jako przykładowe. 

Musimy pamiętać, że  parametry wyrobu zamieszczone w karcie technologicznej podlegają 

zawsze sprawdzeniu i przyjęciu przez projektanta po cyklu obliczeń. 

W obecnej chwili istnieją już odpowiednie wzory sprawdzające przydatność określonych 

materiałów w oparciu o wyniki obliczeń. I tak każdy materiał powinien być dobrany dopiero 

po obliczeniu potrzebnego parametru, np. : CBR, wytrzymałości długotrwałej, otwartości, 

współczynnika filtracji, wydłużenia itd. 

Przy przyjęciu i wpisaniu do projektu gotowych parametrów z kart technologicznych wyrobu 

projektant musi przygotować się solidnie na nieprzyjemne rozmowy, które są coraz częstszym 

zjawiskiem podczas narad, nadzorów lub inspekcji i umieć uzasadnić wpisane parametry 

materiału odpowiednimi obliczeniami. 

 

Analizując wyniki badań i wykonywanych obliczeń należy stwierdzić  : 

 efekt zamkniętej „poduszki” jak również zastosowanie kontrbankietów jest najbardziej 

optymalnym wariantem wzmocnienia, 

 zawinięcia geosyntetyków na krawędziach bocznych w konstrukcjach nasypów w sposób 

znaczny wpływa na podniesienie efektu wzmocnienia, 

 najsłabiej wypada w tym rankingu płasko ułożona warstwa geosyntetyku, 

 do wzmacniania podłoży mogą być zastosowane zarówno geotkaniny jak i geosiatki  lecz o 

efekcie końcowym  decydują obliczone parametry wytrzymałościowe i optymalizacja 

kosztowa, 

 dużym nieporozumieniem jest stosowanie geowłóknin i wszelkiego rodzaju kompozytów 

drenarskich do wzmacniania podłoży pod nasypami, 

 analizując wyniki badań, autorzy różnych raportów obalają istniejące mity - nie jest 

prawdą, że każda geosiatka musi być lepsza od geokomórki czy  geotkaniny. 

 każdorazowy dobór geosyntetyku powinien wynikać z obliczeń i optymalizacji 

ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

 stosowanie geosiatek w gruntach nasypowych drobnoziarnistych nie daje pełnego efektu 

klinowania w poszczególnych oczkach, 

 efekt „przyścienny” przy kontrbankietach „pull-out” wynosi jedynie 20-krotność średnicy 

zastępczej d60, 

 współczynniki redukcyjne zarówno dla geotkanin jak i dla geosiatek są podobne lub wręcz 

takie same, 



71 

 

 przekonanie projektantów co do rodzaju zastosowanego geosyntetyku bardziej pochodzi 

od przekonywującego oddziaływania przedstawicieli handlowych niż rzeczywiście 

wyznaczonych parametrów. 

 

 

18. Uszczelnianie rowów,  zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych 

Problem ujmowania wód powierzchniowych ze spływów i opadów atmosferycznych 

jest związany nie tylko z ochroną środowiska, ale również z troską o niedopuszczenie do 

nadmiernego wzrostu wilgotności gruntów wrażliwych na uplastycznienie. 

Wzrost wilgotności gruntów przekłada się w konsekwencji zmiany stopnia plastyczności na 

spadek ich wytrzymałości na ścinanie. 

Bardzo często w projektach stosowane są rozwiązania oparte na nieprzepuszczalnych 

geosyntetykach – geomembranach HDPE. Tego typu uszczelnienia znalazły zastosowanie nie 

tylko w rowach przydrożnych, ale również w zbiornikach retencyjno – odparowujących, które 

są częścią składową zarówno nowych jak i remontowanych odcinków dróg. 

Zastosowanie tego typu rozwiązań przy budowie rowów bardzo często eliminuje efekty:    

 erozji podstawy skarp,  

 uplastycznienia gruntów szczególnie w wykopach,  

 utraty stateczności zboczy i skarp oraz 

 zmniejsza częstotliwość konserwacji rowów. 

 

 

 

 
                                                            Rys. 56 . Konstrukcja uszczelnionego rowu przy nasypie. 
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. .. .. ...
... .....

                                              Rys. 57. Konstrukcja uszczelnionego rowu w wykopie. 

 

Wykorzystując naturalne warunki przestrzenne i hydrogeologiczne, każdy projektant 

powinien optymalizować rozwiązania techniczne w zgodzie z przepisami prawa zachowując 

za każdym razem zdrowy rozsądek. 

Odprowadzanie wód ze zlewni drogowej odbywa się z wykorzystaniem:  

 rowów drogowych, 

 zbiorników infiltracyjnych, 

 zbiorników retencyjnych 

 stawów i 

 zbiorników odparowujących wykorzystujących ewapotranspirację roślin. 

Podczas projektowania urządzeń technicznych ograniczających ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych do gruntu lub odbiorników otwartych, należy mieć na uwadze ich okresową 

konserwację i przestrzeganie ustalonych procedur. Każde z zastosowanych rozwiązań 

podczyszczających wody spływające z obiektów drogowych wymaga kontroli, czyszczenia, 

wymiany, konserwacji oraz unieszkodliwiania usuwanych z nich odpadów. 

Rozwiązaniami najprostrzymi,  nie wymagającymi złożonych procedur serwisowych są 

„urządzenia” wykorzystujące naturalne warunki terenu oraz biologiczne procesy 

samooczyszczania. Chodzi tu głównie o sedymentację, sorpcję, utlenianie, fermentację i 

rozkład mikrobiologiczny. 

Jednym ze  sposobów ograniczenia oddziaływania wód spływających z dróg na stan czystości 

odbiorników jest zastosowanie przegród filtracyjnych w rowach drogowych, tzw. gródz z 

trzonem wykonanym z geowłókniny (Fot.1). Konstrukcja grodzy stosowana w rowach jest 

mechanicznym podczyszczeniem wód poprzez spowolnienie ich spływu.  

 



73 

 

 

Fot.1. Rów drogowy z grodzami. 

Grodze spełniają w całym procesie trzy funkcje: 

 sedymentacyjną – poprzez redukcję zawiesiny ogólnej, 

 retencyjną – poprzez piętrzenie wody na progu, 

 infiltracyjną - poprzez spowolnienie spływu wód przed grodzami, zwiększa się 

infiltracja do gruntu. 

Generalnie, należy stwierdzić, że powtarzalnym elementem w charakterystyce ścieków 

spływających z obiektów drogowych jest przewaga zanieczyszczeń  związanych z zawiesiną 

ogólną. Z badań prowadzonych na odcinkach dróg krajowych i autostradach wynika, że w 

większości spełniają one kryteria dla ścieków odprowadzanych do wód  powierzchniowych, 

łącznie z poziomami stężeniami cynku i ołowiu. 

Powierzchnie i rowy trawiaste są najpopularniejszymi urządzeniami infiltracyjnymi przy  

założeniu, że podłoże charakteryzuje się dużym współczynnikiem filtracji.  Umieszczenie  

pod rowami drenów objętościowych, zwiększa pojemność retencyjną rowu (Rys. 58). 

 

    

Rys. 58. Konstrukcja uszczelnienia rowu drogowego         Rys.59. Rów drogowy ze zwiększoną retencją-drenaż  

                                                                                                           objętościowy 

 

 Na przejściach systemu szczelnego z wbudowaną warstwą geomembrany w system 

infiltracyjny należy stosować urządzenia podczyszczające brzegowe w postaci piaskowników 

lub osadników. 

Wszelkie zbiorniki infiltracyjne, o kształcie wydłużonym (Rys.59) mają za  zadanie 

retencjonowanie spływu wód powierzchniowych z powierzchni utwardzonych z jednoczesną 

infiltracją do gruntu.  
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Rys.60. Schemat zbiornika retencyjnego 

 

Dno zbiornika stanowią warstwy żwiru i piasku z ułożeniem frakcji drobnych od góry z 

grubymi na dole. Opcjonalnie pomiędzy gruntem rodzimym a warstwami filtracyjnymi układa 

się geowłókniny. 

Dla zwiększenia sprawności podczyszczania wód napływających obsadza się tego typu 

zbiorniki roślinnością wodną. 

W tej technologii ważnym jest, aby nie dopuścić do nadmiernej eutrofizacji. Warstwy 

filtracyjne w dnie okresowo należy wymieniać nawet jeśli istnieją odstojniki wyłapujące 

zawiesiny. 

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne mają za zadanie gromadzić spływ wód 

opadowych i stopniowe ich rozprowadzenie. Przy zachowaniu tylko funkcji retencji zbiorniki 

należy konstruować łącznie z urządzeniami oczyszczającymi w postaci zbiorników 

pośrednich.  

    

Rys.61. Staw osadowy z przelewem                                       Rys.62. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny 

 

Ważnym parametrem jest tutaj pojemność użyteczna dla opadów o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 20 %. Odpływ odbywa się poprzez urządzenia dławiące i/lub studnie 

przelewowe. 

W przypadku zalegania w podłożu gruntów mniej przepuszczalnych stosuje się częściową 

wymianę gruntów z układem systemu drenującego. Nadmiar napełnienia odprowadzany jest 

poprzez odpływ do cieków otwartych lub kanalizacji.  

Konstrukcje hydrofitowe (Rys. 63) ze złożem piaskowo-żwirowym porośniętym roślinnością 

wodną projektuje się z uszczelnieniem syntetycznym. Stosowane są zarówno geomembrany 

jak i bentomaty. 
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                                         Rys.63. Zbiornik z filtrem hydrofitowym 

 

W dużej ilości projektów znajdują się rozwiązania oparte na zbiornikach szczelnych 

bezodpływowych ze wskazaniem funkcji odparowania. Uwzględniając jednak nasz klimat i 

związane z nim niskie parowanie, tego typu zbiorniki nie spełniają swoich zadań. Przy 

średnim opadzie rocznym O = 650 mm, parowanie z powierzchni lustra wody wynosi  E = ok. 

360 – 400 mm w skali roku !!! 

 

Rys.64. Zbiornik retencyjno-odparowujący  

Brak innych systemów utrzymujących poziom wody może doprowadzić do 

niekontrolowanych przelewów, a co za tym idzie,  lokalnych podtopień lub uplastycznienia 

gruntów w podłożu. 

 

Fot.2. Przepełnione zbiorniki bezodpływowe 

 



76 

 

Przy tworzeniu szczelnej powierzchni zbiornika z geomembrany należy pamiętać również o 

zjawisku wyporu. Jeżeli poziom zwierciadła wody gruntowej znacznie przewyższa poziom 

dna zbiornika retencyjnego wystąpi wypór.  

 

Rys.65. Wykresy sił parcia 

 

Brak wiedzy na temat siły wyporu hydrostatycznego oraz parcia i odporu gruntu zalegającego 

w otoczeniu zbiornika może doprowadzić do wielu niepotrzebnych zdarzeń w trakcie 

wykonawstwa. Typowy przekrój zbiornika przedstawiono na rys 66. 

 

52,40

 
 

Rys. 66.  Konstrukcja zbiornika retencyjno-odparowującego. 

 

 

Bardzo często już po wykonaniu wykopu zbiornika w otoczeniu igłofiltrów lub innych 

systemów służących do obniżenia zwierciadła wody gruntowej pojawia się efekt 

„pływającego” uszczelnienia. Przy zbyt wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej nie 

ma możliwości wykonania sensownego dociążenia dna powłoki szczelnej. 

Praktycznie po ustaniu pracy igłofiltrów lub pomp pojawia się problem wyporu i parcia wody 

na dno i skarpy zbiornika. 

W niektórych znanych autorowi przypadkach, wykonawcy uszczelnień musieli ratować się 

przed niepożądanymi efektami wyporu, przedziurawieniem dna zbiorników wcześniej 

uszczelnionych geomembraną. Po ustaniu pracy igłofiltrów wokół takiego zbiornika zaczyna 

podnosić się poziom zdepresjonowanego zwierciadła wody gruntowej i geomembrana w dnie 

zaczyna „falować”. Bardzo często przedziurawienie dna ratuje sytuację i projektanta i 

wykonawcy robót uszczelnieniowych, gdyż wypór przy różnicy poziomów wody gruntowej i 

dna zbiornika wynoszącej ok. 5 m, to 50 kPa skierowane do góry. Praktycznie nie ma mowy o 

zrównoważeniu tej siły obsypką lub płytami drogowymi ! 

W takich przypadkach poziom wody w zbiornikach jest odzwierciedleniem poziomu wody 

gruntowej, a zbiorniki pełnią rolę trudną do ustalenia (Fot. 3). 
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Fot.3. Zbiornik z „rozszczelnieniem” 

 

19.  Zastosowanie geosyntetyków w hydrotechnice 

Pomimo swojej różnorodności materiały te oraz opisane technologie charakteryzują się 

kilkoma wspólnymi cechami do których zaliczyć można:  

•  łatwość i szybkość wykonania, 

•  trwałość i bezawaryjność eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, 

• brak konieczności tworzenia wielkich placów budów. 

 

19.1. Geomembrany i bentomaty 

 Geomembrany HDPE ( gładkie lub szorstkie ) i bentomaty stosowane do uszczelnień 

wałów ppow. charakteryzują się łatwością i szybkością wykonywanych prac z gwarancją 

szczelności nieosiągalną przy metodach tradycyjnych np. uszczelnianiu gliną. 

Dodatkową zaletą geomembran jest ochrona wałów przed gryzoniami ( nornice, piżmaki ). 

Ich gładka, bardzo mocna powierzchnia oraz prawdopodobnie zapach uniemożliwia 

wgryzanie się zwierząt do środka konstrukcji. Przeprowadzone obserwacje  tak 

zabezpieczonych wałów  potwierdzają fakt, że gryzonie wolą pozostawić materiał 

nienaruszając go  przejść na drugą stronę po jego koronie.  

Mimo wielu zalet geomembran niejednokrotnie okazuje się, że w danych warunkach 

gruntowo – wodnych korzystniejsze jest zastosowanie bentomaty. Jest to uzasadnione 

szczególnie przy dużych prędkościach przepływu, silnych prądach dennych i przy 

konieczności zapewnienia lepszej wegetacji roślin. 
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Rys.67  Schematy  zastosowań geomembrany i bentomaty   

 

 

 

 

19.1.1.  Geowykładziny i maty antyerozyjne 

Geowykładziny i maty z systemem geokomórek w budownictwie hydrotechnicznym 

znalazły szerokie zastosowanie m. in. do: 

• zabezpieczania wszelkiego typu brzegów i wybrzeży oraz ochrony skarp i obwałowań 

przed erozją gruntów, 

• zapobiegania wymywania gruntu z wałów i skarp odwodnych, 

• zwiększenia przyczepności materiału nasypowego, 

• zwiększenia wytrzymałości gruntu tworzącego korpus wału na siły ścinające, 

• wzmocnienia stabilności konstrukcji ziemnej poprzez umożliwienie swobodnej wegetacji 

roślinności, 

• zabezpieczania powierzchni uszczelnień syntetycznych przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

• zwiększenia stabilności struktury rozbudowywanych skarp i nasypów. 

W przypadku konieczności zastosowania w pracach budowlano – montażowych materiałów 

przyjaznych środowisku istnieje możliwość zastosowania geomaty  wykonanej w 100 % z 
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włókien sizalowych lub biowłókniny wykonanej z włókien bawełnopodobnych z wsianą 

mieszanką traw. Tego typu rozwiązania tymczasowo spełniają funkcję geowykładziny lub 

geowłókniny jednak po jakimś czasie ulegają one całkowitej biodegradacji a w przypadku 

biowłókniny pozwalają dodatkowo na szybki rozwój roślinności. 

 

19.1.2.   Wały przeciwpowodziowe 

 Po powodzi z 1997 roku wyciągnięto szereg wniosków m. in. dotyczących 

zastosowania nowych materiałów i technologii przy odbudowywaniu wałów 

przeciwpowodziowych. 

 Skuteczność ochrony terenów z optymalizacją kosztów w stosunku do klasycznych 

rozwiązań to kierunek z którego nie ma praktycznie odwrotu. Świadomość odpowiedzialności 

za stan wałów oraz niedoskonałość „Przepisów technicznych ...” powoduje konieczność 

zrewidowania również „Wytycznych instruktażowych projektowania – wały ppow.” ( WIP ). 

Wybierając odpowiednie materiały i technologie w fazie projektowania wału 

przeciwpowodziowego należy obliczyć i zapewnić: 

• stateczność ogólną i lokalną korpusu wału, 

• stabilność niwelety ze względu na osiadanie, 

• bezpieczeństwo ze względu na sufozję i przebicie hydrauliczne poprzez ustalenie krzywej 

filtracji dla warunków przepływu w czasie wezbrania ( filtrację odwrotną ), 

• separację podłoża od warstwy nasypowej, 

• minimalne dopuszczalne wymiary korpusu dla wody obliczeniowej ( miarodajnej i 

kontrolnej ), 

• przejazdy pojazdów i przejścia ludzi i zwierząt, 

• spełnienie wymagań ochrony środowiska i ekologów. 

 

Typowe przekroje poprzeczne wałów uwzględniające wiele czynników destrukcyjnych 

pokazano na schematach poniżej. 
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Rys.68. Schematy wałów przeciwpowodziowych. 

19.1.3.    Geotuby 

 

Tradycyjne sposoby budowy wałów przeciwpowodziowych lub ich remontów polegają na 

przemieszczaniu dużych mas ziemnych - pozyskiwanych z reguły w miejscach oddalonych od 

placu budowy, w trudnych warunkach terenowych – jazda ciężkim sprzętem po rozmytej i 

niestabilnej koronie wału istniejącego lub po grząskich terenach polderów, ich 

wbudowywaniu w korpus wału, darniowaniu i obsiewaniu skarp roślinnością. Jest to proces 

wyjątkowo kosztowny, długotrwały oraz w znacznym stopniu ingerujący w środowisko 

naturalne. W przypadku przecieków wałów podczas podwyższonych stanów wód w celu ich 

„załatania” stosuje się okładanie tych miejsc workami z piaskiem.  

Zastosowanie hydraulicznie napełnianych refulatem pozyskiwanym z dna rzeki lub innego 

naturalnego zbiornika wodnego długich, elastycznych geotub z geotkaniny jako rdzenia przy 

budowie nowych i jako solidnego wzmocnienia przy remoncie istniejących wałów 

przeciwpowodziowych, grobli, zapór, tam oraz do ochrony brzegów morskich zmniejsza w 

znacznym stopniu koszty inwestycyjne, skraca czas realizacji inwestycji oraz minimalizuje 

zniszczenia środowiska naturalnego. 
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Każda geotuba może posiadać dodatkowe wstęgi ( wąsy ) z jednej lub obu stron, których 

zadaniem jest eliminowanie erozji powierzchniowej wywołanej dużym przepływem wody 

oraz falowaniem.   

 

 

Rys.69.   Schematy zastosowania geotuby  

Geotuby posiadają szereg zalet: 

• przy wykorzystania urobku powstałego podczas bagrowania dna rzeki lub pogłębiania 

torów wodnych i nurtów rzek do wypełniania elastycznych geotub z geotkaniny 

zamiast odkładania go na polach refulacyjnych nie ma konieczności przeprowadzania 

badań oceny oddziaływania na środowisko i wielu innych czynności formalno – 

prawnych, 

• długość geotuby może być indywidualnie dobierana w zależności od potrzeb w 

zakresie 20 – 200 m przy średnicy 1 – 4 m, 

• geotuby mogą być układane zarówno na lądzie jak i pod wodą do głębokości 3 m, 

• wykonywane są z bardzo wytrzymałych geotkanin  ( 80 – 200 kN/m ) za pomocą 

specjalnie opracowanych technik szycia zapewniających wysoką wytrzymałość 

szwów, 

• geotuby są bardzo wytrzymałe, odporne na promieniowanie UV, nie ulegające 

biodegradacji, odporne na uszkodzenia mechaniczne, mają długi okres bezawaryjnej 

eksploatacji, 

• są elastyczne więc idealnie dopasowują się swoim kształtem do podłoża, 

• z uwagi na swój ciężar 130 – 5.200 kN tworzą masywną i trwałą konstrukcję nie 

ulegającą erozji. 
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19.1.4.   Geokontenery 

  

Jest to system służący do umocnień dna akwenów wodnych przy nabrzeżach oraz 

ochrony i odbudowy skarp dna przybrzeżnego oparty na workach wykonanych z geotkaniny. 

Worki te, o  długości dopasowanej do szczeliny, wypełnione materiałem sypkim, mają 

doskonałe zdolności separacyjne, uniemożliwiają mieszanie lub wydostanie się na zewnątrz 

refulatu. Jednocześnie zachowana jest przepuszczalność wody, dzięki właściwościom  i 

strukturze geotkaniny (wytrzymałość na zerwanie do 800 kN/m). W przypadku występowania 

znacznych sił rozciągających w geotkaninie, wynikających z głębokości układania oraz z 

rodzaju materiału wypełniającego worki, stosuje się specjalne zabezpieczenia w postaci 

dodatkowych zakładek. 

   

    Rys. 70.  Układanie geokontenerów 

Zalety stosowania systemu geokontenerów: 

• oszczędność czasu i materiału (można wykorzystywać refulat uzyskiwany z 

pogłębiania rzek, basenów portowych i zatok ), 

• możliwość dokładnego układania niezależna od warunków atmosferycznych, stanu 

wody, zmiennych prędkości prądów wodnych i głębokości, 

• brak strat materiałów wynikających z procesów erozji, podczas i po zainstalowaniu, 

• krótki czas montażu, 

• konkurencyjność w stosunku do metod tradycyjnych. 

 

 

19.1.5.  Elastyczne materace betonowe 

 

Elastyczne materace betonowe  na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem 

zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych przed erozją i rozmywaniem. 

Materace te są tworzone z pojedynczych bloczków ze specjalnie utwardzonego i 

zagęszczonego betonu, powiązanych ze sobą linami stalowymi poprzez otwory znajdujące się 

w każdym elemencie. Utworzony w ten sposób materac układa się dźwigiem na pokrytą 

geotkaniną skarpę, dno akwenu portowego lub powierzchnię terenu. Powiązanie bloczków 
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betonowych linami stalowymi stanowi gwarancję długotrwałej eksploatacji oraz wpływa na 

dużą zdolność wygaszania energii fal, zapobiega wypłukiwaniu gruntu spod materaca, 

zwiększa odporność gruntu na osiadanie oraz sprzyja szybkiemu rozwojowi flory brzegowej. 

W okresach zlodzenia nie ma możliwości uszkodzenia takiego zabezpieczenia poprzez 

lokalne wynoszenia wywołane zmianami  poziomów wody lub zjawisko lodu brzegowego. 

Materace te mogą być wykorzystane również w sytuacjach awaryjnych do szybkiej budowy 

dróg tymczasowych na koronie wałów przeciwpowodziowych lub u ich podstawy. 

 

                 

     Rys.71.  Schemat układania elastycznych materacy betonowych ( archiwum f. Nicolon ) 

19.1.6.  Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp i zboczy z wykorzystaniem systemów  

          geokomórkowych 

 

Na rys.72  przedstawiono schematycznie różne zakresy wbudowania geokomórek. 

Warstwa fundamentowa

Wzmocnienie podbudowy jezdni

Alternatywnie geotkanina

Rów drogowy

Pokrywa
roślinna

Ochrona przeciwerozyjna
skarpy

 
Rys.72. Zakresy zastosowań systemów geokomórkowych. 

 

Wszelkie zabezpieczenia przeciwerozyjne na stromych skarpach można rozpatrywać w 

dwóch różnych stanach: 

 gdy zsuw powierzchniowy uaktywnił się, 

 osuwisko nie jest aktywne, ale potencjalnie możliwe. 
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Zarówno dla utrzymania warstwy humusu jak i innych wypełnień mineralnych ( piaski,  żwiry 

itp. ) geokomórki wymagają odpowiedniego systemu kotwienia na skarpie jak i w koronie 

przy użyciu szpilek, kotew gruntowych, opasek zaciskowych, odciągów linowych z klipsami i 

blokami kotwiącymi jak również ustalenia minimalnej długości przykrycia. 

 

                         

Obciążenie naziomu q

Geokomórki

Odciągi linowe
(3 szt./szer.panelu)

Opór tarcia

Długość zakotwienia

Opór tarcia naziomu = (W+q) tgOx

 
                              Rys.73. Zakotwienie materaca w koronie skarpy (bez kotew). 

 

W takich zastosowaniach skarpowych, geokomórki muszą posiadać perforacje w ścianach 

bocznych umożliwiając w ten sposób przepływ wody wzdłuż skarpy minimalizując ciśnienie 

spływowe. 

Perforacje te spełniają jeszcze jedną funkcję – pomagają utrzymać wewnątrz komórek 

znajdujący się grunt lub kruszywo. 

W przypadku gdy skarpa lub zbocze zbudowane jest z gruntów pylastych ( pyły, iły ) 

podlegających silnie erozji, pod materacami z geokomórek umieszcza się geowłókniny lub 

biowłókniny. 

Na wysokość i szerokość komórki mają wpływ dwa czynniki : kąt nachylenia skarpy i rodzaj 

materiału obsypki (kąt tarcia wewnętrznego). 

Zależność powyższą można zobrazować w sposób następujący : 

 

Pojedyncza
komórka

D = szerokość
H = wysokość
   = kąt nachylenia skarpy
0 = kąt tarcia wew. gruntu

hmin.

 
Rys.74. Schemat wypełnienia pojedynczej komórki (hmin> 1/2H). 

 

 

 

 

 
D

H

2
tan 
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gdzie:  β -  kąt nachylenia skarpy,  

Φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu obsypki,  

H - wysokość komórki, a 

            D - szerokość efektywna komórki.  

 

Odpowiednią wielkość komórek można również dobierać korzystając z wykresów i 

wytycznych udostępnianych, np. przez producentów geokomórek. 
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Rys.75. Dobór wielkości komórek. 

 

Uwaga: Korzystanie z tego typu pomocy powinno być poparte wcześniejszą analizą  

              obliczeniową i doświadczeniem w tego typu projektach. 

 

20.  Zabezpieczanie warstw przeciwerozyjnych na geomembranie 

 

Zjawisko osuwania się gruntów i erozji powierzchniowej pojawia się szczególnie po 

intensywnych deszczach, na powierzchniach pozbawionych jeszcze roślinności, uaktywniając 

spływ powierzchniowy i zwiększone przepływy w rowach drogowych i różnego rodzaju 

ciekach wodnych. 

Zjawiska te w połączeniu z uszczelnieniami w postaci geomembran, powodujących 

dodatkowo znaczące zmniejszenie się wartości kątów tarcia i adhezji gruntów nasypowych w 

obecności wody, stwarzają układ bardzo niestabilny. 
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Typowy zsów obsypki na geomembranie 

 

Efektem braku szaty roślinnej i zmienionych parametrów fizyko-mechanicznych gruntów 

obsypki na geomembranach jest niekontrolowana erozja, która oprócz deformacji 

powierzchni powoduje najczęściej zsuwy i spłukiwanie warstw. 

Dobrze wykonany projekt, prawidłowa realizacja i właściwie prowadzona eksploatacja 

zmniejszają na ogół prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. 

Woda w swoim obiegu jest najbardziej agresywnym czynnikiem wywołującym erozję gruntu. 

Erozja jest więc procesem naturalnym, a  działania powinny iść w kierunku jej ograniczenia 

lub wyeliminowania.  

 

20.1. Zabezpieczenia przeciwerozyjne. 

 

Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy 

obsypki przykrywające geomembrany powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia 

szacowane na poziomie przekraczającym 10 % kosztów robót ziemnych, 

Stąd bierze się potrzeba wszelkiego rodzaju umocnień i zabezpieczeń.  

Tradycyjne rodzaje zabezpieczeń przeciwerozyjnych można zestawić następująco: 

 biologiczne zadarnienie skarp, 

 hydroobsiewy, 

 biowłókniny, 

 przestrzenne maty przeciwerozyjne, 

 materace geokomórkowe 

 

W wielu konstrukcjach z zastosowaniem geomembran poszukuje się możliwości zwiększenia 

nachylenia skarpy w celu powiększenia pojemności składowiska, zbiornika retencyjnego lub 

zabudowy rekultywacyjnej zamykanego wysypiska przy jednoczesnym zajęciu możliwie 

minimalnej powierzchni terenu. Należy jednak pamiętać, że przy skarpach przekraczających 

długość 30 m należy wykonać półki pośrednie (odciążające). 
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Rys..76. Zwiększenie pochylenia skarp          Rys. 77. Półki pośrednie na skarpach o długościach  

                                                                                                          ponad 30 m. 

 

Warunkiem dodatkowym w tego typu konstrukcjach jest konieczność wykonania 

zabezpieczenia antyerozyjnego dla warstwy ochronnej na geomembranie, która od razu 

powinna zacząć pełnić swoją funkcję. 

Na podstawie wielu zrealizowanych obiektów należy stwierdzić, że optymalnym 

rozwiązaniem technicznym w utrzymywaniu warstw przykrywających na geomembranach 

jest stosowanie materacy geokomórkowych. 

W ten sposób uzyskuje się swoisty rodzaj synergii. Łączy się stabilizację gruntu i jego 

zabezpieczenie przeciwerozyjne wraz z odwodnieniem powierzchniowym i wgłębnym w 

pełnej harmonii z wymaganiami architektury krajobrazu i ochrony środowiska. 

 

a)                                           b) 

              
      c)                                                                        d) 

          
 

Rys.78. Typowe schematy zniszczeń a), b) – obsypki na geomembranie,  c), d) – obsypki i geomembrany 

 

 

 

20.2. Tradycyjne zabezpieczenia geokomórkowe. 

 
Materace geokomórkowe są jedną z wielu technologii, które mogą być rozpatrywane na 

etapie różnych projektów związanych z zabezpieczeniami przeciwerozyjnymi, a także ze 
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stabilizacją powierzchni skarp nasypów i wykopów, zboczy naturalnych oraz w przekrojach 

poprzecznych rzek, potoków lub kanałów.  

W skład tych technicznie zaawansowanych systemów wchodzą oprócz geokomórek o różnej 

wysokości i wymiarach, wypełnienia zasypowe ( grunt próchniczny, piaski, kruszywa grube i 

beton), elementy łączące ( taśmy zaciskowe, kotwy gruntowe, szpilki, odciągi linowe, klipsy, 

przetyczki oporowe i świdry talerzowe lub bloki betonowe) oraz materiały podścielające lub 

zbrojące – geotkaniny, geowłókniny, geosiatki lub geomembrany. 

Systemy geokomórkowe mogą być stosowane w szerokim zakresie do ochrony powierzchni 

skarp i zboczy narażonych na oddziaływanie sił erozyjnych, pełnienia funkcji drenaży 

powierzchniowych oraz utrzymania pokryć roślinnych i mineralnych. Istotną zaletą takiego 

systemu  oprócz utrzymywania warstwy zasypki są jego właściwości retencyjne, zdolność 

odprowadzania wód opadowych i gruntowych nie dopuszczając w ten sposób do zjawiska 

przebicia hydraulicznego, a równocześnie utrzymywanie wilgotności zasypki potrzebnej dla 

wegetacji roślinności naskarpowej (hydroboxy). 

Hydroboxy, to dodatkowy geokompozyt pozwalający przechwytywać i magazynować w 

swojej strukturze wodę przesączającą się w warstwie obsypki. Zmagazynowana wilgoć 

poprawia wegetację roślin. Hydroboxy mogą również przyczynić się docelowo do 

zmniejszania grubości obsypki na uszczelnionych odwodnych skarpach wałów ppow. 

Obecnie wymagana jest 80 cm minimalna grubość warstwy obsypki dla utrzymania procesów 

wegetacji roślinności przy uwzględnianiu dłuższych okresów suszy. Wymaga to jednak 

dalszych badań i prób w skali 1 : 1. 

 

 

 
Rys.79. Typowy przekrój wału ppow. 

 

Dla utrzymania warstwy humusu jak i innych wypełnień mineralnych ( piaski,  żwiry itp. ) 

geokomórki wymagają odpowiedniego systemu kotwienia na skarpie jak i w koronie przy 

użyciu szpilek, kotew gruntowych, opasek zaciskowych, odciągów linowych z klipsami i 

blokami kotwiącymi jak również ustalenia minimalnej długości zakotwienia w naziomie. 
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Rys.80. Grawitacyjne zakotwienie materaca w koronie skarpy  

 

Materiał
wypełniający

System
geokomórkowy

V

H

Geowłóknina

Kotwienie grzbietowe

Linka AR

Kotwa ziemna
( )do specjalnych zastosowańKotwa

Kotwa

 
Rys.81.  Zakotwienie materaca w koronie skarpy z kotwami 

 

Materiał
wypełniający

System
geokomórkowy

V

H

Geowłóknina
lub geomembrana HDPE

Kotwienie w naziomie

Linka AR

Klips napinający

Blok
kotwiący

 
                                          Rys.82.  Zakotwienie materaca z blokiem kotwiącym (bez szpilek) 

 

W  zastosowaniach na skarpowych, geokomórki muszą posiadać perforacje w ścianach 

bocznych umożliwiając w ten sposób przepływ wody wzdłuż skarpy minimalizując ciśnienie 

spływowe. 

Perforacje te spełniają jeszcze jedną funkcję – pomagają utrzymać wewnątrz komórek 

znajdujący się grunt lub kruszywo. 
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W przypadku gdy skarpa lub zbocze zbudowane jest z gruntów pylastych ( pyły, iły ) 

podlegających silnie erozji, pod materacami z geokomórek umieszcza się geowłókniny lub 

biowłókniny. 

W przypadku układania materacy na geomembranach, np. w zastosowaniach przy 

formowaniu: 

 skarp odwodnych wałów przeciwpowodziowych, 

 skarp rekultywowanych składowisk, 

 skarp nowo budowanych składowisk i wylewisk, 

 zbiorników retencyjnych i rowów drogowych 

nie stosuje się kotwienia szpilkami do powierzchni. W takich przypadkach  stosuje się odciągi 

linowe z klipsami i przetyczkami oporowymi lub opaski zaciskowe mocujące poszczególne 

komórki materaca do szykan przyspawanych do powierzchni geomembrany co umożliwia 

system GeoQiube. 

 
Rys.83. Elementy pokrycia skarpy z blokiem kotwiący 

 

 
Elementy pokrycia skarpy z systemem GeoQiube. 

 

Szykany to wstęgi dospawane do powierzchni geomembrany, o wymiarach i w odstępach 

dopasowanych do wielkości komórek. Wstęgi o długości 50 cm zaopatrzone są w otwory do 

mocowania geokraty sześciokątnej eliminując zjawisko punktowej koncentracji naprężeń w 

komórkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymuje się konstrukcję, której obciążenia są 

policzalne i która równoważy siły utrzymujące i zsuwające bez naruszania szczelności 

powierzchni eliminując konieczność stosowania szpilek. 
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Stosując obsypki na skarpach wyłożonych geomembraną (bez systemów antyerozyjnych) 

sprawdzeniu podlegać powinien rodzaj materiału obsybki lub dodanie uszorstnienia na samej 

geomembranie i w skrajnym przypadku zmiana pochylenia skarpy. 

 

Przykład:  Jaki rodzaj gruntu zastosować (do pokrycia geomembrany HDPE) na skarpie o  

                 pochyleniu 1 : 3 przy współczynniku bezpieczeństwa Fs = 1,3. 

 

𝐹𝑠 =
𝑠𝑖ł𝑦 𝑢𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗ą𝑐𝑒

𝑠𝑖ł𝑦 𝑝𝑜𝑤𝑜𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑒 𝑜𝑠𝑢𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑒
 

 

𝐹𝑠 =  
𝑡𝑔𝛿

𝑡𝑔𝛽
 

gdzie 

β – kąt nachylenia skarpy 

δ – kąt tarcia pomiędzy geomembraną a obsypką 

1,3 =  
𝑡𝑔 𝛿

𝑡𝑔 18𝑜
 

 

tg δ = 1,3 · 0,32 = 0,416 

                                                             δ = 22,5 
o
 

Stąd wynika konieczność zastosowania np. piasku o ostrokrawędzistych ziarnach. 

 

Poprzez połączenie geomembrany z szykanami oraz komórek materaca opaskami o 

wytrzymałościach porównywalnych do wytrzymałości taśmy komórki otrzymujemy 

podwójny efekt: 

 zostaje wyeliminowany efekt najsłabszego ogniwa i 

 zahamowanie zsuwu całych sekcji po skarpie. 

Dla osiągnięcia optymalnej trwałości i wytrzymałości oraz efektu półsztywnej płyty, należy 

poszczególne komórki z sąsiadujących sekcji materacy łączyć ze sobą opaskami o 

wytrzymałości 650 – 700 N. 

W obliczeniach stateczności warstwy antyerozyjnej należy uwzględnić wytrzymałość folii, 

doskonałą adhezję z podłożem, wytrzymałość połączeń materaca z szykanami we współpracy 

z wypełnieniem zasypowym i sztywność komórek. 

 

 
 

Obliczenie minimalnej siły kotwiącej 

na 1 m
2
 materaca geokomórkowego 

przy współczynniku bezpieczeństwa 

Fs = 1,5 można przeprowadzić 

według wzoru: 

fa = (H· Ɣ) (1,5 sinβ – cosβ · tgØ) 

Ø – kąt tarcia pomiędzy kruszywem   

       obsypki a geomembraną 
(*) 

 

Całkowita siła kotwiąca: 

   Fa = fa · L 

L – długość zabezpieczenia na skarpie 
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Po wykonaniu obliczeń wytrzymałość poszczególnych szykan należy dobierać zgodnie z 

wytrzymałościami gwarantowanymi przez producenta. 

 
Fenomen systemów geokomórkowych opiera się na podniesieniu parametrów fizyko-

mechanicznych materiałów sypkich zamkniętych w poszczególnych komórkach poprzez 

zjawisko „pozornej kohezji”. 

W przypadku gdy wywierane są obciążenia, trójwymiarowa struktura systemu przyczynia się 

do korzystnego rozkładu naprężeń ścinających oraz zapobiega bocznym przesunięciom w 

wypełnieniu. Wynika to z wytrzymałości obwodowej komórek, biernej odporności sąsiednich 

komórek oraz wytworzonego tarcia między ściankami i materiałem wypełniającym. 

Ważną zaletą tego typu systemów w ochronie przeciwerozyjnej zbiorników i cieków 

wodnych, rowów drogowych, bystrotoków i wałów przeciwpowodziowych jest 

zabezpieczenie skarp i dna przed wpływem falowania lustra wody i zabezpieczenie przed 

wymywaniem ziaren i cząstek. 

                                 
                      Rys.84.   Zależność kąta nachylenia skarpy a wielkości komórki  Qiube i rodzaju obsypki 
 

Nowoczesne systemy geokomórkowe dobrze utrzymują glebę na skarpach i zboczach o 

nachyleniu do 45
o
 , jednakże wykonane w tym systemie zabezpieczenia powierzchniowe o 

perforowanych komórkach prawidłowo połączone opaskami z szykanami na geomembranach  

mogą utrzymać warstwę humusu i roślinność na pochyleniach do 70
o
. 

Na wysokość komórki, w trakcie projektowania, mają wpływ dwa czynniki: 

 maksymalna średnica kamieni nie powinna przekraczać 1/3 wysokości komórki, 

 warstwa kamieni musi wypełniać co najmniej połowę komórki w pionie. 
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Ten drugi warunek  można  wyrazić następującym wzorem: 

 

 

 

 

gdzie:  β -  kąt nachylenia skarpy,  

Ø - kąt tarcia wewnętrznego gruntu obsypki,  

H - wysokość komórki,  

              D - szerokość efektywna komórki.  

 

Zatem w przypadku komórki o D = 21,3 cm umieszczonej na skarpie nachylonej pod kątem 

40° i wypełnionej kruszywem o kącie tarcia 28°, minimalna wysokość komórki jest równa 

H = 2Dtg (β –Ø) = 

2 · 21,3 · tg (120) = 

9,1 cm → tj. 10 cm 

Maksymalna wielkość ziaren wypełniających takie komórki powinna wynosić 

10 cm / 3 = 3,3  cm. Jeżeli potrzebne jest grubsze kruszywo, z uwagi na duży przepływ lub 

falowanie wody, należy zastosować wtedy odpowiednio większe geokomórki. 

 

Dla zapewnienia stateczności całego systemu przeciwerozyjnego na skarpie, konieczne jest 

określenie długości odcinka geomembrany (LR) stanowiącego zakotwienie w naziomie skarpy 

jak również wytrzymałości geomembrany na zerwanie według poniższego schematu: 

 
D

H
tg

2




94 

 

tgΦ

tgδ
N

 
Rys.85.  Schemat sił działających na skarpie uszczelnionej geomembraną 

 

 

𝐿𝑅 =  
𝑇𝑑(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑡𝑔𝛿𝐿)

𝜎𝑛(𝑡𝑔𝛿𝑈 + 𝑡𝑔𝛿𝐿)
 

 

 

Możliwości zastosowania systemów geokomórkowych  mocowanych do powierzchni 

geomembran poprzez szykany: 

 

       
rowy drogowe,                   rzeki, cieki wodne, bystrotoki                       

        
poldery,                                                                     wały przeciwpowodziowe                                          
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skarpy składowisk                                             rekultywacja składowisk                             

 

Zalety systemu antyerozyjnego na geomembranach typu GeoQiube: 

 trwałe i bezpieczne połączenie geokraty z geomembraną, 

 możliwość instalacji na skarpie bez rowy kotwiącego, 

 możliwość bezpiecznego montażu pod wodą, 

 wzmocnienie i izolacja podłoża, 

 nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, 

 skuteczna stabilizacja warstw biologicznych na geomembranie nawet przy znacznym 

pochyleniu skarp, 

 zwiększona pojemność obiektu poprzez możliwość zwiększenia pochylenia skarp, 

 możliwości poprawy wegetacji roślin poprzez dodatkowe zastosowanie hydroboxów. 

 

21.  Geosyntetyki w konstrukcjach drenazy i odwodnień liniowych 

Podstawowe wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w systemach drenażowych 

(wg PN-EN 13252) przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 11. Wymagania dotyczące geosyntetyków  stosowanych w systemach drenażowych 

               – EN 13252 
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W odwodnieniach geosyntetyki są używane najczęściej jako filtr pomiędzy gruntem 

rodzimym a projektowaną warstwą filtracyjną (mineralną) o odpowiednim uziarnieniu. 

Do takich zastosowań należą : 

- drenaż poziomy ( zw. objętościowym lub francuskim) [41] 

 
- drenaż płaski lub powierzchniowy [41] 

 
 

- drenaż żebrowy z geokompozytów [41] 

 
Przykład zastosowania drenu geokompozytowego przedstawiono na poniższym rysunku: [41] 
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21.1. Wymagania dotyczące doboru filtrów – kryteria doboru geosyntetyków. 

 

Kryteria doboru materiałów, filtrujących obejmują sprawdzenie: 

• działania mechanicznego  filtru (zatrzymywania cząstek),  

• odporności na kolmatacje (zatykanie porów materiału),  

• działania hydraulicznego filtru (wystarczający przepływ). 

Należy rozróżniać warunki proste i trudne. 

 Warunki proste: występują zwykle w drenażach i odwodnieniach z niedużym 

przepływem statyczny m wody (z maty mi, powolnymi zmianami gradientu), w gruntach 

wytwarzających naturalny filtr na styku z geosyntetykiem, a początkowe wypłukanie 

drobnych cząstek nie wpływa na działanie filtru. 

 Warunki trudne: występują, w obwałowaniach dróg wodnych i narażonych na działanie 

falowania oraz w podtorzu kolejowym, poddanych dużym przepływom dynamicznym 

wody (z dużymi, szybkimi zmianami gradientu lub kierunku przepływu), w gruntach 

niestabilnych hydraulicznie (skłonnych do sufozji), nie zapewniających wytworzenia 

naturalnego filtru na styku z geosyntetykiem. 

 

Ogólne wskazówki dotyczące wyboru geosyntetyków filtracyjnych zawiera tablica 12. 

 

Tab.12.  Wskazówki dotyczące wyboru filtrów  geosyntetyków 

 

 

 

Zalecane parametry hydrauliczne geosyntetykow stosowanych jako filtry 

Charakterystyczną wielkość porów geosyntetyków  O90 gtx można bez szczegółowej analizy 

przyjmować  następująco: 

a) W prostych warunkach hydraulicznych (niewielki jednostronny dopływ wody): 

• dla geowłóknin 0,06 mm ≤ O90 gtx  ≤ 0,20 mm, 

• dla geotkanin 0,06 mm ≤O90 gtx ≤ 0,40 mm. 
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b) W trudniejszych warunkach hydraulicznych (duży dopływ wody i/lub zmieniający się   

          kierunek przypływu), w zależności od rodzaju filtrowanego gruntu: 

• grunty spoiste   0,06 mm ≤ O90 gtx  ≤ 0,20 mm, 

• gruby pył do piasku pylastego    0,06 mm ≤ O90 gtx ≤ 0,11 mm, 

• piasek drobny   0,06 mm ≤ O90 gtx  ≤ 0,13 mm, 

• piasek średni   0,08 mm ≤  O90 gtx  ≤ 0,30 mm, 

• piasek gruby   0,12 mm ≤  O90 gtx  ≤ 0,60 mm. 

 

Zbyt małe wymiary porów geowłókniny mogą powodować jej kolmatację. Mniej 

niebezpieczne jest przyjęcie większych średnic O90 gtx, ponieważ wtedy może się utworzyć 

filtr odwrotny w gruncie. Dlatego zwykle zaleca się, by wartość   nie była mniejsza od 0,12 

mm, a preferowany jest wymiar 0,15 -0,16 mm. 

W gruntach trudnych do spełnienia wymagań filtrowania należy zapewnić, że nie wystąpi ich 

erozja ani sufozja. Szczególnie podatne na erozje (wypłukiwanie cząstek gruntu) są grunty 

niespoiste: grube pyły, piaski pylaste i drobne oraz równoziarniste piaski (CU = U = d60/d10 

 < 5). Sufozja (przemieszczanie drobniejszych cząstek w porach gruntu, powodujące 

niestateczność struktury jego szkieletu ziarnowego) występuje w gruntach niespoistych o 

skokowo nieciągłej krzywej uziarnienia (CU = U > 14) albo w przypadku braku części 

drobniejszych frakcji (poniżej d40). 

c) W trudnych warunkach hydraulicznych (rzadko występujących w budowlach drogowych) 

należy dokonać szczegółowej analizy stateczności filtracyjnej zwłaszcza w przypadku 

gruntów trudnych do spełnienia wymagań filtrowania. 

W szczegółowej analizie filtrowania z uwagi na warunki filtracji należy rozróżniać: 

• grunty drobnoziarniste d4o < 0,06 mm, 

• grunty grubo i różnoziarniste d40 > 0,06 mm. 

 

Ponadto wyróżnia się grunty trudne do spełnienia wymagań filtrowania: 

• drobnoziarniste - wskaźnik  plastyczności Ip < 0,15 i/lub stosunek zawartości frakcji 

iłowej do pyłowej < 0,5, 

• grunty grubo- i różnoziarniste, zawierające frakcje pyłową  (d < 0,06 mm): 

- wskaźnik jednorodności uziarnienia   CU = U= d60/d10 < 15 i/lub 

- zawartość frakcji od 0,02 do 0,1 mm > 50%. 

 

Zalecane są następujące wartości kryteriów filtrowania: 

• zatrzymywania cząstek filtrowanego gruntu 

- grunty drobnoziarniste O90 gtx ≤ 10 d50, 

- grunty trudne   O90 gtx ≤ d90, 

- grunty grubo- i różnoziarniste O90 gtx ≤ 5 d50  √U   oraz O90 gtx ≤ d90 ; 
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• kolmatacji - dla wybranego wyrobu O90 wybr > 0,2 O90 gtx wynikającego z kryteriów 

zatrzymywania cząstek, 

• działania hydraulicznego - materiał geosyntetyczny drenu powinien zapewnić 

wystarczający przepływ wody w danym podłożu. 

 

W zależnościach tych oznaczono: 

O90 gtx -  potrzebna charakterystyczna wielkość porów geosyntetyków,  

d10, d50, d90  - wielkość ziaren gruntu, które wraz z mniejszymi ziarnami stanowią   

                        odpowiednio 10, 50 i 90 % masy gruntu. 

 

W trudnych warunkach gruntowo-wodnych zaleca się wykonanie badań filtracji na miejscu. 

Jest istotne, by stosunki wymiarów porów były jak najbliższe podanym wartościom 

granicznym, aby zapewnić jak największą przepuszczalność geosyntetyków  zachowując 

zarazem ich zdolność do zatrzymywania cząstek gruntu. 

W gruntach spoistych stosunek O90 gtx/ d90  może być znacznie większy, jednak trudno 

podać konkretne wartości ze względu na bardzo małe i zróżnicowane wymiary cząstek 

ilastych gruntu. Grunty spoiste zwykle nie stwarzają zagrożeń, ich spójność nie pozwala na 

wypłukiwanie cząstek, a mała przepuszczalność powoduje niewielkie przepływy. Trudności 

mogą występować w strefach dużych gradientów przepływu. 

Wodoprzepuszczalność  materiału  geosyntetycznego stosowanego jako osłony filtrujące w 

układach drenażowych wyznacza się na podstawie obliczeń przepływu. Orientacyjne 

wskazówki dotyczące przepuszczalności prostopadłej zamieszczono w tablicy 13. 

 

 

Tab. 13. Wymagane  właściwości mechaniczne  geosyntetyków  filtrujących  [41] 

 

 

W celu zapobieżenia uszkodzeniom osłon przez grube frakcje kruszywa filtrów, geosyntetyki 

powinny mieć dostateczną wytrzymałość i wydłużenie przy zerwaniu. Zalecane parametry 

mechaniczne geosyntetyków filtrujących o dużym wydłużeniu (>30%) podano w tablicy 14. 
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 W przypadku użycia geosyntetyków o wydłużeniu do 30% powinny one mieć zwiększoną 

wytrzymałość, tym bardziej, im wydłużenie jest mniejsze. 

 

Tabl.14. Cechy mechaniczne geosyntetyków filtrujących o dużym wydłużeniu (> 30%) [SN 

640 552:2002] [41] 

 

 

W warunkach dużych obciążeń dynamicznych i użycia zasypki tłuczniowej zalecane są 

materiały o masie powierzchniowej ≥ 150 g/m
2
, odporności na przebicie statyczne ≥ 1500 N, 

grubości co najmniej 10 O90  oraz spełniających wymagania klasy wytrzymałości GRK 3. 

W przypadku układania geosyntetyku w nachyleniu należy sprawdzić: 

• wartość siły rozciągającej powstającej w geosyntetyku - w stosunku do jego 

charakterystycznej długotrwałej wytrzymałości na zerwanie. 

• tarcie między geosyntetykiem a gruntem (pod i nad geosyntetykiem), w razie potrzeby 

zalecane jest użycie wyrobów o szorstkiej fakturze powierzchni, zwiększającej 

współczynnik tarcia. 

 

 

22. Zasady prawidłowego projektowania geomembran. 

 

W trakcie budowy składowisk, wylewisk i różnego rodzaju zbiorników stosowane są 

oprócz geomembran różnego rodzaju geosyntetyki towarzyszące. 

Są to przeważnie geowłókniny, geotkaniny, geosiatki i georuszty drenażowe pełniące funkcje 

ochronne lub odwadniające. 

Rozmieszczenie poszczególnych warstw uszczelniająco – separacyjnych, szczególnie na 

skarpach składowiska powinno być poparte odpowiednimi analizami i obliczeniami w fazie 

projektowej. 

Obliczeniom powinno być poddane : 

 grubość geomembrany ze względu na warunki geometryczne, 

 dopuszczalne odkształcenie geomembrany powinno być ok. 50 razy mniejsze niż 

mierzone podczas rozciągania jednoosiowego w laboratorium (~ 14 %), 

 sposób zakotwienia na koronie skarpy, 

 stateczność warstw geosyntetycznych na skarpach i 

 stateczność obsypki filtracyjnej. 
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Typowe przekroje poprzeczne poszczególnych rodzajów izolacji przedstawiono na 

poniższych schematach : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schematy różnych układów 

 warstw uszczelniania obiektów 

 

     

 

Składowiska odpadów są szczególną grupą obiektów, w których zastosowane geosyntetyki 

powinny podlegać szczególnemu reżimowi technologicznemu. W każdym składowisku 

tworzona jest szczelna kapsuła z kilku warstw geosyntetycznych pełniących różne funkcje. 

 

 

Typowy przekrój warstw uszczelnienia składowiska odpadów. 
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22.1. Grubość materiału. 

 

Istnieje wiele związków doświadczalnych pomiędzy grubością geomembrany a głębokością 

izolowanego zbiornika. Chociaż grubość geomembrany jest faktycznie związana z 

działającymi na nią ciśnieniami, to takie wytyczne doświadczalne są zupełnie bezzasadne i 

zupełnie niezgodne z zasadami projektowania w oparciu o dane techniczne. Projekt powinien 

uwzględniać  odkształcenie podpowierzchniowe pod uszczelnieniem, które może nastąpić 

podczas eksploatacji. Takie odkształcenia mogą powstać wskutek działania wielu czynników: 

nierównomiernego osiadania podłoża, osiadania zasypki pod geomembraną (np. w przypadku 

wykopów pod rury), miejscowego osiadania wokół podatnych obszarów znajdujących się pod 

geomembraną ( grunty organiczne ),  które mogą doprowadzić do zmiany warunków podłoża 

oraz wszelkich innych anomalii, które powodują odkształcenie i naprężenie geomembrany. 

 

22.2. Sposób zakotwienia na koronie skarpy. 

 

 
 

Główne problemy stateczności systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach składowisk 

odpadów 

 

             

Ocena wytrzymałości geosyntetyków na wyrywanie w miejscu zakotwienia 

 

Zachowanie geosyntetyków zakotwionych u naziomie skarpy jest decydującym czynnikiem 

przy ustalaniu wymiarów systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach. Aby 

zoptymalizować kształt budowli (ograniczyć obszar zajmowany przez zakotwienie w 

naziomie skarpy), czasem korzysta się z rozwiązań w postaci różnych form rowów 
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kotwiących. Problemem pozostaje obliczenie wymaganych wymiarów takiego elementu 

kotwiącego. 

Rolą zakotwienia jest przeciwstawianie się sile rozciągającej wywoływanej przez tarcie 

wzdłuż skarpy. 

Do tego celu może służyć zwykły (prosty) odcinek kotwiący. Geosyntetyki często są jednak 

instalowane w rowach kotwiących z odcinkiem kotwiącym ułożonym w kształt litery „L” i, 

„V”, co umożliwia optymalizację wymiarów strefy zakotwienia (zajęcie jak najmniej miejsca 

w poziomie) oraz zapewnienie skutecznego zakotwienia. Aby ustalić wymiary układu, 

konieczne jest oszacowanie rozciągania, jakie może zostać wzbudzone w elemencie 

kotwiącym  w zależności od jego kształtu.  

 

 
 

 
 

Typowe rodzaje zniszczenia zakotwienia geomembrany 

 

 

 

22.3. Stateczność warstw geosyntetyków na skarpach. 

 

Niezbędnym elementem obliczeń jest sprawdzenie stateczności obsypki na geomembranie 

przykrywającej skarpę.  

Zaprojektowanie obsypki na skarpie jest podyktowane wieloma względami : 

 ochrona przed utlenianiem, 

 ochrona przed degradacją promieniami UV, 

 ochrona przed przebiciem lub rozdarciem, 

 zabezpieczenie przed podnoszeniem geomembrany przez wiatr (strona nawietrzna i 

zawietrzna ), 

 ochrona przed wandalizmem. 

Obsypkę stanowi zazwyczaj cienka warstwa gruntu 0,3 ÷ 0,5 m, która ma tendencję do 

grawitacyjnego obsuwania się w dół po geomembranie. 

Metoda projektowania w tym zakresie jest prosta i opiera się na warunkach równowagi 

granicznej: 

𝐹𝑆 =  
𝑠𝑖ł𝑦 𝑢𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗𝑎𝑐𝑒

𝑠𝑖ł𝑦 𝑝𝑜𝑤𝑜𝑑𝑢𝑗ą𝑐𝑒 𝑜𝑠𝑢𝑛𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒
 

 

𝐹𝑆 =
𝑡𝑔𝛿

𝑡𝑔𝛽
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gdzie : 

β = kąt nachylenia skarpy 

δ = kąt tarcia pomiędzy geomembraną a obsypką 

 

 

      

                         
 

                  
         Schemat sił działających na różnej grubości obsypki na skarpach uszczelnionych geomembraną.  

Skarpy obiektów inżynierskich wyłożonych geomembraną projektuje się na długości do 30 m. 

Przy dłuższych skarpach powinny być przewidziane ławy poziome. 

 

22.4. Stateczność skarpy. 

 

Rozpatrując ogólną stateczność masywu skarpy pod geomembraną zakłada się   zniszczenie 

po kołowo – walcowych płaszczyznach poślizgu. W analizach powinny być sprawdzone 

następujące schematy zniszczenia: 



105 

 

 
     Przykłady różnych rodzajów linii poślizgu wewnątrz masywu gruntowego.  

 

Dla linii poślizgu oznaczonych literami c i d należy wprowadzić zmianę. W tym przypadku 

znaczenia nabiera istnienie uszczelnienia, które dodatkowo jest pokryte warstwą obsypki i 

tworzy napiętą membranę wzdłuż skarpy aż do rowu kotwiącego znajdującego się w koronie 

masywu. 

W podobny sposób powinny być uwzględnione inne warstwy geosyntetyczne współpracujące 

z geomembraną, o ile zostaną zaprojektowane. Pominięcie tych warstw w obliczeniach 

spowoduje, że wynik będzie miał charakter zachowawczy.  

Do sprawdzania tego typu schematów służą liczne programy inżynierskie oparte na metodzie 

np. Bishopa, Spencera, Janbu lub Price’a . 

Na przestrzeni ostatnich lat bazując na licznych doświadczeniach wykonawczych opracowano 

wiele wykresów projektowych, z których można także uzyskać przybliżone rozwiązania. 

 

22.5. Wnioski z obliczeń. 

 

Dopiero po tak przeprowadzonych obliczeniach i analizach statycznych projektowanych 

układów powinny być dobierane parametry potrzebne z tabel lub zestawień producenta. 

Czyli dobieramy i zatwierdzamy parametry na podstawie naszych obliczeń. 

Wyłania się w tym momencie obraz nieco oderwany od przedstawionego wyżej, a mianowicie 

– w dużej ilości projektów można zauważyć, że projektant przyjmuje rozwiązania i parametry 

geomembrany bez wcześniejszych obliczeń i analiz. 

Poza tym w każdym projekcie powinny być rozrysowane wszystkie szczegóły konstrukcyjne, 

które projektant zakłada w swoim opracowaniu, a mianowicie: 
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 uszczelnienie wszelkich przejść rurowych, 

 

 łączenie z elementami stalowymi, żelbetowymi i betonowymi, 

 

 
 

 sposoby układania na załamaniach, 

 

 
 

 przechodzenie płaszczyzną geomembrany po systemach rowów w dnie, szczególnie 

gdy kierunki nie są prostopadłe. 
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23. Zasady prawidłowego wykonawstwa. 

 

Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewiska nieczystości i substancji 

toksycznych jak również wszelkiego rodzaju zbiorniki ziemne, żelbetowe i stalowe są 

szczególną grupą obiektów w których zastosowane geosyntetyki powinny podlegać surowym 

reżimom technologicznym i zrozumieniem celu przedsięwzięcia przez wszystkie strony 

biorące udział w realizacji inwestycji. 

Poszczególne etapy planowanej inwestycji powinny być realizowane  w następującej 

kolejności : 

 Lokalizacja inwestycji, 

 Warunki hydrogeologiczne, 

 Określenie przekroju, 

 Określenie grubości geomembrany, 

 Detale związane ze skarpami i obsypką, 

 Detale związane z rowem kotwiącym, 

 Projekt i szczegóły rekultywacji, 

 Strategia badań spoin (niszczących i nieniszczących), 

 Projektowanie połączeń i wyposażenia, 

 Powstawanie nieszczelności warstwy i sposoby naprawy, 

 Kontrola jakości, 

 Odbiór końcowy budowy. 

 

23.1. Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany do głębokości 15 cm powinno być 

utworzone z gruntów o średnicy ziaren nie przekraczających 2,0 mm i w zależności od 

rodzaju obiektu  odpowiadać zapisom Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących  lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. 

Układanie geomembran na podłożu naturalnym wymaga szczególnie dokładnego jego 

przygotowania, poprzez usunięcie korzeni, kamieni i innych ostrokrawędzistych przedmiotów 

oraz gruntów słabych ( torfów i namułów ). 

Nie dopuszcza się układania geomembran na  podłożu nawodnionym i przy lokalnych 

wysiąkach wody. Tego typu powierzchnie powinny być zdrenowane. Ze względu na to, że 

geomembrany silnie podlegają procesom reologicznym niedopuszczalne jest pozostawienie w 

podłożu kamieni.  

Podłoże powinno spełniać warunki I i II stanu granicznego nośności i użytkowania. 

Maksymalna dopuszczalna głębokość kolein w trakcie układania geomembrany nie może 

przekraczać 10 mm. Podłoża betonowe i płaszcze stalowe powinny być starannie wygładzone 

bez wyraźnych spękań i ostrych krawędzi. 

Wszelkie załamania powierzchni i naroża powinny być zaokrąglone krzywizną o promieniu  

około 50 mm. 



108 

 

Często w takich przypadkach projektuje się zastosowanie geowłóknin ochronnych jedno lub 

dwustronnych minimalizując w ten sposób możliwość przebicia od strony podłoża. 

Przygotowanie podłoża pod geomembrany powinno być nadzorowane przez geotechnika. W 

trakcie wykładania geomembran w zbiornikach z płaszczem stalowym należy zwrócić uwagę 

na dokładność zeszlifowania spoin oraz dokładność usunięcia wszelkich elementów 

montażowych. 

Przygotowanie podłoża powinno być poddane wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli 

inwestora, wykonawcy robót, firmy instalującej geomembranę i nadzoru inwestorskiego.  

Z wizji lokalnej powinien być sporządzony protokół w, którym powinny być  wymienione 

ewentualne zastrzeżenia co do jakości oraz wszelkie uwagi dotyczące koordynacji prac. 

 

23.2. Transport i składowanie geomembrany. 

 

Czynności związane z transportem, przemieszczaniem wewnątrz budowy oraz składowanie 

powinny odpowiadać instrukcji producenta, gdyż od tego również  zależy spełnienie 

warunków gwarancji udzielonej przez producenta. Do operacji tych należy używać sprzętu 

budowlanego, który nie powoduje uszkodzeń mechanicznych materiału. Do podnoszenia i 

przemieszczania należy stosować zawiesia z pasm tkaninowych o gwarantowanych 

wytrzymałościach na zerwanie ( z reguły producenci zaopatrują każdą rolkę materiału w dwa 

zawiesia  z taśm PES ) . Można stosować belki trawersowe. Nie dopuszcza się stosowania 

zawiesi z lin stalowych. 

Materiał powinien być składowany na obszarze chronionym, na suchym i płaskim podłożu, 

oczyszczonym z ostrokrawędzistych ziaren i przedmiotów, a także zabezpieczony przez 

wpływami atmosferycznymi. Jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje inaczej, belki 

geomembrany należy składować  w 3 - 4 warstwach w formie pryzmy lub z przekładkami 

międzywarstwowymi  w postaci belek drewnianych. Dolna warstwa powinna być 

zabezpieczona przed stoczeniem się drewnianymi klinami 

 

23.3. Kontrola i zapewnienie jakości na budowie. 

 

Ze wszystkich do tej pory omówionych geosyntetyków żaden nie jest tak  „wymagający” jak  

geomembrany. Najmniejsza nieszczelność materiału lub połączenia może spowodować 

wyciek izolowanej cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym. Dlatego tak ważnym staje się 

opracowanie i wdrożenie kontroli jakości ( KJ ) i procedur zapewnienia jakości ( ZJ ) . 
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 Schemat kontroli jakości wykonawstwa na budowie. 

23.4. Plan kontroli jakości. 

 

Plan kontroli jakości powinien być uzgodniony między projektantem, inspektorem nadzoru i 

wykonawcą.  

Poniżej przedstawiono prawidłowy tok postępowania prowadzący do zapewnienia  jakości 

uszczelnienia : 

 udokumentowanie rozładunku przywiezionych rolek geomembrany (sprawdzenie i 

opisanie poszczególnych rolek, sprawdzenie atestów producenta, numeracji rolek itp.), 

 kontrolowanie składowania i przenoszenia rolek na budowie, 

 wyselekcjonowanie próbek w celu przeprowadzenia badań (w przypadku wątpliwości co 

do jakości dostarczonego materiału), 

 sprawdzenie oznaczeń pobranych próbek w powiązaniu z numeracją fabryczną rolek i 

przy zaznaczeniu kierunków wzdłuż i w poprzek beli, 

 przeprowadzenie wspólnego przeglądu wykonanego podłoża pod geomembranę przez 

inspektora nadzoru, wykonawcę robót ziemnych i instalatora geomembrany, 

 w trakcie układania geomembrany należy codziennie notować w dzienniku budowy 

warunki pogodowe (temperatura, wilgotność powietrza, opady deszczu i wiatr).Jeżeli 

warunki pogodowe są niezgodne z warunkami określonymi w planie kontroli jakości, 

inspektor nadzoru zobowiązany jest przerwać układanie geomembrany, 

 sprawdzenie poprawności rozmieszczania poszczególnych rolek w powiązaniu z 

projektem, 

 przed rozpoczęciem i zakończeniem wykonywania spoin należy wykonać próbne 

zgrzewanie. Pobrane próbki ze spoin należy zerwać na zrywarce polowej na budowie. 

Operacja ta ma na celu ścisłą kontrolę operatorów i sprzętu.  Jeżeli próbnie wykonane  
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spoiny nie odpowiadają jakościowo wymaganiom producenta, to należy odrzucić brygadę 

wykonującą roboty lub sprzęt stosowany na budowie, 

 dla kolejno wykonywanych spoin należy przyjąć sposób oznaczania i udokumentować to 

na planie montażu , w którym należy również wpisać nazwisko operatora sprzętu, rodzaj 

stosowanego sprzętu, datę i godzinę wykonania konkretnej spoiny oraz warunki 

pogodowe, 

 każda spoina powinna być kontrolowana na bieżąco jedną z metod nieniszczących 

(omówione będą w dalszej części niniejszego opracowania), 

 należy wybrać miejsca pobrania próbek do badań niszczących ( omówione w dalszej 

części opracowania). Inspektor nadzoru powinien nadzorować wycinanie próbek przez 

ekipę instalatora geomembrany. Pobieranie próbek powinno być również 

udokumentowane z określeniem miejsca pobrania, daty, warunków otoczenia, wraz z 

numeracją , 

 wyniki badań polowych i laboratoryjnych powinny być na bieżąco interpretowane przez 

inspektora nadzoru i przez instalatora w celu przyjęcia lub odrzucenia wykonanej partii 

robót, 

 należy ściśle nadzorować załatanie miejsc pobrania próbek do badań niszczących oraz 

przeprowadzić badanie nieniszczące nowo wykonanych spoin, 

 w czasie wykonywania robót należy wykonać systematyczny przegląd całej powierzchni 

geomembrany w celu zlokalizowania i udokumentowania różnych defektów, 

  przed układaniem  warstwy ochronnej należy dokonać odbioru zakrywanej części 

geomembrany. Układanie obsypki na powierzchni geomembrany powinno być ściśle 

nadzorowane, gdyż może spowodować uszkodzenie geomembrany. 

 

23.5. Łączenie geomembran. 

 

Najważniejszym aspektem instalacji geomembran są spoiny – połączenia poszczególnych 

arkuszy geomembrany. Prawidłowe wykonawstwo spoin decyduje o szczelności całego 

układu. Dlatego też zagadnienie to powinno być przedmiotem szerszych opracowań 

praktycznych jak i teoretycznych skierowanych do wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego. Osiągnięcie stosownego zasobu wiedzy na temat połączeń geomembran na 

budowie nie tylko przez operatora sprzętu zgrzewającego ale również przez projektanta i 

nadzór inwestorski powinno doprowadzić do eliminacji wielu błędów . 

Rozwijanie poszczególnych bel powinno odbywać się za pośrednictwem specjalnych 

belek trawersowych, osi z kółkami ogumionymi lub stojaków łożyskowanych. 

Należy przestrzegać pewnych generalnych zasad układania poszczególnych arkuszy 

geomembrany : 

 najpierw należy instalować pasma na skarpach, rozwijając je od korony do podstawy 

skarpy  unikając przy tym wszelkich zbędnych naprężeń w geomembranie, 

 poszczególne pasma układa się prostopadle do skarpy, dzięki czemu spoiny nie stanowią 

przeszkody dla spływu wód opadowych, 



111 

 

 należy unikać układania geomembrany na zbyt stromych skarpach. Jest to często 

przyczyną awarii uszczelnienia , 

 w dnie składowiska należy rozwijać poszczególne pasma wzdłuż spadku dna, zaczynając 

od najniższego punktu, 

 należy unikać schodzenia się wielu spoin w jednym punkcie, szczególnie w narożach 

niecki składowiska. 

Zaleca się rozwijanie pasm przewidzianych do zgrzewania w danym dniu o jednakowej porze 

w celu wyeliminowania napięć wynikających z efektów temperaturowych. Wynikiem korozji 

naprężeniowej może być rozerwanie materiału w rejonie połączenia. Powierzchnie kontaktu 

czyli  zakłady poszczególnych pasm powinny być wyrównane na całej długości i posiadać 

jednakową szerokość dla danej technologii łączenia. Powierzchnie kontaktowe łączonych 

pasm powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych. 

Optymalna temperatura otoczenia w trakcie  wykonywania połączeń powinna wynosić  od 

+5
0
C do + 40

0
C. Nie należy dopuszczać do tego, aby roboty były wykonywane w 

temperaturze geomembrany niższych niż + 5
0
C. Łączenie geomembrany przy niższych 

temperaturach otoczenia dopuszcza się sporadycznie pod warunkiem stosowania na budowie  

specjalnych tuneli ocieplanych. 

Wykonywanie robót w takich warunkach powinno być poprzedzone odpowiednim 

przygotowaniem łączonych powierzchni i prowadzone pod szczególnym nadzorem 

niezależnej jednostki badawczej. Nie należy również prowadzić tego rodzaju robót w trakcie 

silnego wiatru i deszczu. Wilgoć w istotny sposób wpływa na jakość spoin, dlatego 

każdorazowo przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić tzw. „punkt rosy”. 

 

Do łączenia geomembrany stosuje się w większości przypadków 2 metody: 

 spawanie ekstruzyjne  

   
 

 zgrzewanie (dwuśladowe). 

         
 

23.6. Plany i schematy montażu. 

 

Bardzo istotną rolę w kontroli jakości robót uszczelnieniowych odgrywa bieżąca 

inwentaryzacja układu poszczególnych arkuszy geomembrany. Tego typu plany i schematy 

montażu powinny być integralną częścią projektu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
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powinien przedstawić nadzorowi do zatwierdzenia tego typu plan z  ewentualnymi swoimi 

poprawkami. Szczegóły konstrukcyjne przejść rurowych, uszczelnień i połączeń z obiektami 

żelbetowymi lub stalowymi powinien bezwzględnie opracować i zamieścić w swoim 

opracowaniu projektant, a ich wykonanie na budowie powinno być prowadzone pod 

szczególnym nadzorem. Na planie montażu powinny być nanoszone na bieżąco postępy robót 

z  nanoszeniem numerów bel i numeracją spoin. Wszystkie spoiny powinny być poddane 

badaniom nieniszczącym, a miejsca poboru próbek do badań niszczących nanosić z 

dodatkową numeracją. 

Zgodnie z planem montażu powinny być dokonywane wszystkie wpisy do dziennika budowy 

i do protokołów kontroli jakości wymaganych normą. 

Po zakończeniu montażu konstrukcji geomembrany plan montażu stanowi podstawę odbioru 

robót i jest archiwizowany u Inwestora. 

 

23.7. Kontrola jakości wykonanych zgrzewów. 

 

Przed przystąpieniem do robót w danym dniu w obecności przedstawiciela nadzoru należy 

przeprowadzić próbne zgrzewanie lub spawanie w celu sprawdzenia dyspozycji instalatora, 

sprawności sprzętu i doboru odpowiednich parametrów urządzeń do warunków 

atmosferycznych panujących na budowie. 

Próbne zgrzewanie przeprowadza się na dwóch wąskich ścinkach geomembrany o długości 1 

÷ 3 m, najlepiej aby była na nich jedna ciągła spoina, co pozwoli spełnić wszystkie wymogi 

badania. 

Badania wytrzymałościowe przeprowadza się na próbkach pasmowych o szerokości      25 

mm wyciętych z odcinka poddanego próbnemu zgrzewaniu. 

Wykonując tego typu badania wstępne można ograniczyć do minimum konieczność 

pobierania próbek do badań niszczących na budowie. Do tego celu można wykorzystać 

zrywarki ręczne jak i mechaniczne z rejestracją parametrów. 

 

            
Fot.4. Zrywarki – ręczna i mechaniczna. 

 

Dopiero po wykonaniu badań wstępnych można przystąpić do właściwego wykonawstwa 

zgrzewania geomembrany. 

Każda spoina powinna zostać skontrolowana na bieżąco za pomocą jednej z metod 

nieniszczących, na całej swojej długości i w obecności nadzoru inwestorskiego. Wyniki 
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badania należy wpisać do protokołów ( w przypadku metody ultradźwiękowej należy 

prowadzić dokumentację według zaleceń producenta urządzenia pomiarowego ). Do 

zalecanych nieniszczących metod badania wykonanych spoin należą : 

metoda ciśnieniowa, 

metoda próżniowa, 

metoda ultradźwiękowa, 

metoda piezoelektryczna. 

W przypadku zastosowania sensorowej metody ciągłej kontroli szczelności konstrukcji 

geomembrany, można zrezygnować z nieniszczących metod kontroli szczelności spoin. 

Zastosowanie metody sensorowej nie zwalnia jednak z konieczności przeprowadzenia 

niszczących badań wytrzymałościowych spoin. 

Jeżeli stwierdzone zostało uszkodzenie spoiny, należy je zlokalizować, naprawić i sprawdzić 

nowe spoiny metodą próżniową. Jakiekolwiek naprawy geomembrany należy wykonywać na 

bieżąco, za pomocą tego samego materiału i tej samej technologii wykonywania spoin. 

Na każdej budowie należy pobrać próbki do badań niszczących i przesłać je do niezależnego 

laboratorium w celu uzyskania oceny wytrzymałości wykonanych spoin. Z badań niszczących 

należy sporządzić protokół według wzoru w załączniku. Próbki należy pobierać po każdych 

250 m wykonanych spoin. Liczba pobranych próbek nie powinna być jednak mniejsza niż 

trzy dla danego obiektu. Inspektor nadzoru powinien ściśle nadzorować załatanie otworów 

powstałych po pobraniu próbek i zbadanie jakości nowych spoin jedną z metod 

nieniszczących. Wyniki badań nieniszczących i niszczących wykonanych spoin powinny 

stanowić podstawę do odbioru wykonanego uszczelnienia. 

                                   
Schematy badań połączeń geomembran na ścinanie i rozrywanie.  

 

23.8. Odbiór robót uszczelnieniowych. 

 

Zgodnie z przyjętymi zapisami w Normie odbiór wykonanej geomembrany  powinien 

odbywać się w obecności przedstawicieli inwestora, wykonawcy geomembrany, nadzoru 

inwestorskiego, państwowego inspektora sanitarnego, inspektora ochrony środowiska i firmy 

wykonującej warstwę drenażowo – ochronną. Należy dokonać szczegółowego przeglądu całej 
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wykonanej geomembrany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca połączeń z 

elementami konstrukcyjnymi składowiska. 

Podstawą odbioru geomembrany powinny być : 

 projekt uszczelnienia wraz ze szczegółami połączeń i przejść, 

 plan montażu geomembrany, 

 wyniki badań nieniszczących spoin, 

 wyniki badań niszczących spoin, 

 protokoły odbioru elementów uszczelnienia, 

 dziennik budowy. 

 

 

24. Rzeczywiste przypadki na budowie. 

 

  W dużej ilości przypadków rzeczywistość na budowie bywa odmienna od wszelkich 

założeń. Na podstawie własnych, ponad 25 letnich doświadczeń w projektowaniu, 

wykonawstwie i nadzorach robót z zastosowaniem geomembran i geosyntetyków 

towarzyszących przedstawiamy „typowe” zachowania projektantów i wykonawców, zapisy w 

PB, oraz awarie i uszkodzenia konstrukcji z udziałem geomembran. 

W oczywisty sposób artykuł nie wyczerpuje wszystkich możliwych aspektów.  

Awaria i uszkodzenie konstrukcji geomembranowej nigdy nie jest skutkiem pojedynczej 

przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że dotychczasowa praktyka projektowa opiera się na quasi-

metodzie obserwacyjnej – projektant przyjmuje rozwiązanie na podstawie dostępnej literatury 

lub własnych doświadczeń, bez jakichkolwiek obliczeń. Jest to przyczyna największej liczby 

awarii różnego rodzaju przesłon izolacyjnych związanych z geomembranami. 

Od ponad 10 lat w obiektach objętych szczególnym dozorem i monitoringiem montowane są 

systemy do wykrywania nieszczelności w geomembranach. Dzięki tym urządzeniom 

stwierdzono, że praktycznie na każdym składowisku występują nieszczelności i uszkodzenia, 

przez które może przechodzić do 100% odcieku. W takich przypadkach należy mówić o 

katastrofie, a nie o awarii, tym bardziej, że nie ma możliwości zatrzymania tego procesu. 

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu 

inwestycyjnego.  

Przyczyną uszkodzenia geomembran mogą być: 

 koncentracja naprężeń (geomembrana napięta), 

 nadmierne lub nierównomierne osiadanie gruntu, 

 miejscowy brak kontaktu między płaszczyzną geomembrany a podłożem (kawerny), 

 składowanie odpadów bezpośrednio na geomembranie, 

 najechanie lub wbicie lemiesza spycharki lub kompaktora w skarpę, 

 samozapłony odpadów lub nieświadome skutków podpalanie, szczególnie przy 

skarpach składowiska, 

 dewastacja uszczelnienia przez wycięcie określonej płaszczyzny do dalszego 

wykorzystania gospodarczego przez osoby trzecie, 
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 nadmierne ilościowo rozwijanie i układanie pasm geomembrany na zakład przy 

wysokich temperaturach powietrza, pełnym nasłonecznieniu i bez sukcesywnego 

zgrzewania, 

 zgrzewanie geomembran w niskich temperaturach otoczenia (poniżej 5°C), bez 

utrzymywania temperatury zgrzewania na stałym poziomie w maszynach 

samojezdnych, 

 dopuszczanie do okresowych schłodzeń elementów grzewczych przez np. gwałtowne 

podmuchy zimnego wiatru, 

 używanie nadmiernie wyeksploatowanego sprzętu zgrzewającego nie trzymającego 

parametrów technicznych, 

 zgrzewanie pasm geomembrany nieoczyszczonych z błota, piasku oraz podczas 

deszczu lub mżawki. 

 

24.1 Uszczelnienia składowisk odpadów. 

 

Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie 

planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów 

drogowych, rekultywację składowisk nadpoziomowych i budowę nowych składowisk, 

wylewisk oraz różnego rodzaju zbiorników wodnych z wałami przeciwpowodziowymi na 

czele. Zjawisko osuwania się gruntów i erozji powierzchniowej pojawia się szczególnie po 

intensywnych deszczach, na powierzchniach pozbawionych jeszcze roślinności, uaktywniając 

spływ powierzchniowy i zwiększone przepływy w rowach drogowych i różnego rodzaju 

ciekach wodnych. 

Zjawiska te w połączeniu z uszczelnieniami w postaci geomembran, powodujących 

dodatkowo znaczące zmniejszenie się wartości kątów tarcia i adhezji gruntów nasypowych w 

obecności wody, stwarzają układ bardzo niestabilny. 

 
 Zsuw obsypki po geomembranie 

 

Efektem braku szaty roślinnej i zmienionych parametrów fizyko-mechanicznych gruntów 

obsypki na geomembranach jest niekontrolowana erozja, która oprócz deformacji 

powierzchni powoduje najczęściej zsuwy i spłukiwanie warstw. 
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Dobrze wykonany projekt, prawidłowa realizacja i właściwie prowadzona eksploatacja 

zmniejszają na ogół prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. 

W wielu konstrukcjach z zastosowaniem geomembran poszukuje się możliwości zwiększenia 

nachylenia skarpy w celu powiększenia pojemności składowiska, zbiornika retencyjnego lub 

zabudowy rekultywacyjnej zamykanego składowiska przy jednoczesnym zajęciu możliwie 

minimalnej powierzchni terenu.  
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Zwiększenie pochylenia skarp                    Półki pośrednie na skarpach o długościach ponad 30 m. 

 

 

Działania niezgodne  z zasadami wiedzy technicznej i założeniami projektowymi 

intensyfikują ilość awarii. Według art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego (Pb) projektant ma 

obowiązek wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Ponadto ma on obowiązek zapewnić sprawdzenie zgodności projektu z tymi 

przepisami. Natomiast art. 20 ust. 4 zobowiązuje projektanta i sprawdzającego do złożenia 

oświadczenia zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Zgodnie z art. 22 ust. 3 Pb kierownik budowy ma obowiązek kierowania budową 

w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami. Z tego stanu 

prawnego wynika wyłączna odpowiedzialność projektanta za zaprojektowanie i realizację 

inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie niezgodne z zasadami wiedzy technicznej powoduje zazwyczaj występowanie 

wad nazywanych często usterkami. Pojęcie „zasady wiedzy technicznej" nie zostało określone 

w ustawie - Prawo budowlane. Przyjmuje się, że zasady wiedzy technicznej wynikają z 

praktyki budowlanej i wcześniejszych   doświadczeń uczestników procesów budowlanych i 

producentów wyrobów budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych 

zasad   umożliwiających prawidłowe i niewadliwe wykonanie robót. 

Spotykane najczęściej w praktyce inżynierskiej przyczyny awarii i uszkodzeń w 

konstrukcjach geomembranowych można podzielić na następujące grupy: 

1. geologiczne – budowa geologiczna: 

 bliskość terenów z  procesami związanymi ze szkodami górniczymi, 

 występowanie w podłożu rodzimym gruntów słabonośnych, ściśliwych, 

zwietrzelinowych, zapadowych i wysadzinowych, 

 niekorzystne ułożenie warstw geotechnicznych, np. układ warstw zgodny z 

pochyleniem i przemieszczeniem skarpy lub stoku naturalnego; 

2. hydrologiczne i hydrogeologiczne: 

 działalność filtracyjna wód gruntowych, w szczególności przy niewłaściwie 

zastosowanym odwodnieniu, 
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 erozja – rzeczna, powierzchniowa, 

 podtopienia, 

 sufozja, 

 przebicia hydrauliczne; 

3. wykonawcze: 

 niedbałość i niewiedza zarówno ekip wykonawczych jak i projektantów, 

 błędy wykonawcze, np. wbudowanie niewłaściwych materiałów, 

  zagęszczanie i przejazdy pojazdów bezpośrednio po geomembranie, 

 uszkodzenia lemieszem lub gąsienicami; 

4. eksploatacyjne : 

 obciążenia dynamiczne (ruch kołowy, kolejowy), 

 brak odpowiednich obsypek, 

 działalność ludzka, np. zmiana warunków wodnych, podkopanie zbocza, obciążenie 

naziomu. 

 

 

25. Normalizacja procesów projektowych. 

Tocząca się obecnie dyskusja dotycząca zasad projektowania warstw filtracyjnych i 

separacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowywanych obecnie normach 

europejskich, które stopniowo są wdrażane również w naszym kraju. Przedstawione w 

niniejszej pracy systemy pozwalają na dokonywanie odpowiednich ocen przydatności 

poszczególnych materiałów w konkretnych sytuacjach projektowych i z tego względu mogą 

stanowić bardzo dużą pomoc w projektowaniu. Przy projektowaniu warstw filtracyjnych i 

separacyjnych z materiałów geosyntetycznych należy opierać się na schematach 

klasyfikacyjnych, uwzględniających parametry mechaniczne geosyntetyków  ( wytrzymałość 

na rozciąganie, wytrzymałość na przebicie, odkształcalność i masa powierzchniowa ) oraz ich 

właściwości hydrauliczne ( wodoprzepuszczalność i charakterystyczna wielkość porów ). 

Klasy właściwości mechanicznych i hydraulicznych geosyntetyków powinny być 

potwierdzane przez badania kontrolne na próbkach pobranych z obiektów bezpośrednio po 

wbudowaniu materiału ( w celu sprawdzenia czy w czasie instalacji nie uległy zmianie 

parametry materiału ) oraz badania okresowe ( ze względu na zmiany reologiczne i procesy 

starzenia materiału ). 

We wspomnianej serii norm europejskich określono charakterystyki geosyntetyków i 

wyrobów pokrewnych, wymagane przy ich stosowaniu w różnych dziedzinach budownictwa. 

Określono tam, jakie cechy wyrobów powinny być podawane przez producentów przy 

dopuszczeniu na rynek, jak również podano metody ich określania, sposób prowadzenia 

kontroli produkcji i oceny trwałości wyrobów geosyntetycznych. Normy te ustanawiają 

kryteria pozwalające jasno porównywać poszczególne wyroby. 
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Tab.15.Wykaz europejskich norm „mandatowych” (EN) dotyczących zastosowań 

                       barier  geosyntetycznych. [19] 

 

     Tab.16. Wykaz europejskich norm „mandatowych” ( EN ) dotyczących zastosowań   

                  geosyntetykow. [19] 
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W niżej przedstawionych tablicach  zestawiono podane w wymienionych wyżej normach 

badania geosyntetyków i materiałów pokrewnych, jakie należy przeprowadzić w zależności 

od ich przewidywanego zastosowania i funkcji. W tablicach tych przyjęto następujące 

oznaczenia:  

H  - charakterystyka o znaczeniu zasadniczym, 

A – charakterystyka o znaczeniu ważnym we wszystkich warunkach stosowania, 

S – charakterystyka o znaczeniu ważnym w specyficznych warunkach stosowania, 

--  - charakterystyka nieistotna dla danej funkcji, 

a  - badanie to może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych wyrobów                

       np. georuszty , 

b  - kod „H” dla właściwości mechanicznych ( wytrzymalość na rozciąganie i przebicie  

     statyczne) oznacza, że producent powinien zapewnić dane z obu badań; w specyfikacji   

      wyrobu wystarczy zamieścić tylko jeden z parametrów. 

 

     Tab. 17. Zestawienie norm w zależności od zakresu zastosowania geosyntetyków.  

 

  Tab.18. Wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w budownictwie  

              drogowym – EN 13249. 
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Tab.19. Wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w budownictwie  

              kolejowym – EN 13250. 

 

 

Tab. 20. Wymagania dotyczace geosyntetyków stosowanych w robotach ziemnych,   

              fundamentach i konstrukcjach oporowych – EN 13251 oraz w zastosowaniach  

              antyerozyjnych – EN 13253. 

 

 

Tab. 21. Wymagania dotyczące geosyntetyków  stosowanych w systemach 

              drenażowych – EN 13252. 
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Tab.22. Wymagania dotyczace geosyntetyków stosowanych w tunelach i konstrukcjach  

              podziemnych - EN 13256. 

 

              

Tab. 23. Wymagania dotyczace geosyntetyków stosowanych w konstrukcjach zbiorników  

               wodnych i zapór- EN 13254, w konstrukcjach kanałów – EN 13255 oraz na  

               składowiskach odpadów stałych  – EN 13257 

 

Tab. 24. Wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych na składowiskach  

                        odpadów ciekłych – EN 13265 
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Niejasność przepisów również może być przyczyną sporych nieporozumień na budowie, 

wynikających w tym momencie z zapisów normy  PN-B-10290 z 1997 r., która w żaden 

sposób nie przystaje obecnie do wymagań obowiązujących poszczególne badania właściwości 

geomembrany. 

W tabeli przedstawiamy zestawienie przywołanych w tej normie metod badawczych w 

konfrontacji z aktualnie obowiązującymi normami ISO. 

 
Parametr Metoda badania 

narzucona treścią 
normy PN-B-10290 

Zmiany Aktualna wersja 

Gęstość PN-C-89035:1992 
1) PN-EN ISO 1183-1:2004 - 
wersja angielska 

2) PN-EN ISO 1183-1:2006 - 
wersja polska 

3) PN-EN ISO 1183-1:2013-06 – 
wersja angielska 

PN-EN ISO 1183-
1:2013-06 –  

wersja angielska 
 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 
Wydłużenie 

PN-C-89034:1981 
1) 

PN-EN ISO 527-4:2000 - wersja 
polska, PN-EN ISO 527-5:2000 - 
wersja polska, PN-EN ISO 527-
2:1998 - wersja polska, PN-EN 
ISO 527-1:1998 - wersja polska, 
PN-EN ISO 527-3:1998 - wersja 
polska 

PN-EN ISO 527-
3:1998 –  

wersja polska 
 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie 

PN-C-89091:1983 
Norma wycofana 

 

 

Odporność na 
przebicie (CBR) 

ISO 12236:1994 1) PN-EN ISO 12236:1998 - wersja 
polska  

2) PN-EN ISO 12236:2006 - 
wersja angielska 

3) PN-EN ISO 12236:2007 - 
wersja polska 

PN-EN ISO 
12236:2007 - 

wersja polska 
 

Zmiany wymiarów 
liniowych w 
wysokiej 
temperaturze 

PN-C-89093:1983 
1) PN-ISO 11501:1999 - wersja 
polska 

2) PN-EN ISO 11501:2005 – 
wersja angielska 

3) PN-EN ISO 11501:2005 - 
wersja polska 

PN-EN ISO 
11501:2005 - 
wersja polska 

 

Współczynnik 
rozszerzalności 
cieplnej 

PN-C-89021:1982 
Norma wycofana 

 

 

Utrata substancji 
lotnych 

PN-C-89087:1986 
1) PN-EN ISO 176:2002 - wersja 
angielska 

2) PN-EN ISO 176:2005 - wersja 
angielska 

3) PN-EN ISO 176:2005 - wersja 
polska 

PN-EN ISO 
176:2005 –  

wersja polska 
 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1183-1-2004e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1183-1-2004e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-4-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-4-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-5-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-5-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-2-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-2-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-1-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-1-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-3-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-527-3-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12236-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-11501-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-11501-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-176-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-176-2002e.html
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W związku z powyższym, bardzo często dochodzi do absurdalnych rozmów z osobami 

pełniącymi nadzory. 

Próby wyjaśnienia osobom nadzorującym wszelkich „anachronizmów”  nie należą do łatwych 

i wręcz nie są obowiązkiem ani dostawcy geomembrany ani firmy instalującej geosyntetyki. 

Tablica Nr 1 zawarta w  normie PN-B-10290  powinna być jak najszybciej zmieniona i 

dopasowana do aktualnych wymogów prawnych. 

 

 

26. Trwałość konstrukcji 

 

Trwałość konstrukcji wykonywanych przy udziale materiałów geosyntetycznych zależy  w 

dużym stopniu od jakości wykonania. Również źle wykonany projekt konstrukcji bez 

rysunków szczegółowych, może przyczynić się do pogorszenia jakości wykonawstwa. 

Niestety w chwili obecnej w zasadzie wszystkie strony procesu inwestycyjnego (projektanci, 

wykonawcy i nadzór inwestycyjny ) nie są odpowiednio przygotowani   do zapewnienia 

jakości. 

Najczęstsze uszkodzenia występują z powodu niedbałego przemieszczania materiału, przy 

użyciu nieodpowiedniego sprzętu, wadliwego łączenia poszczególnych pasm i 

nieodpowiedniego przygotowania podłoża, które na skutek osiadań powoduje  w materiale 

geosyntetycznym naprężenia znacznie przekraczające naprężenia przyjęte  w projekcie jako 

dopuszczalne. Jeżeli przyjąć poziom naszego wykonawstwa, należałoby w obliczeniach 

wytrzymałościowych przyjmować całkowite współczynniki bezpieczeństwa od 3 do 5. 

Analizując Rejestr Katastrof Budowlanych można dokonać podziału awarii i katastrof w 

sposób następujący: 

 

1. Awarie i katastrofy budowlane w 2009 r. wynikłe z przyczyn błędów ludzkich 

 
 

 

 

 

1. zły stan techniczny

2. błędy projektowe

3. wadliwe wykonanie

4. błędy w trakcie rozbiórki

5. wadliwa eksploatacja

6. inne

5% 

18 % 23 % 

10 % 

15 % 
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2. Przyczyny złego projektowania wywołujące awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach. 

 

 

3. Awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach powstałe z powodu złego wykonawstwa 

 

 

Bardzo istotne do zapewnienia trwałości konstrukcji jest stworzenie na wszystkich większych 

obiektach systemu obserwacji, który pozwalałby ocenić zachowanie się konstrukcji w miarę 

upływu czasu. Badania te powinny być realizowane przez odpowiednio przygotowane do tego 

laboratoria. 

 

 

 

 

1. błędy rachunkowe

2. ndst. stopień wiedzy

3. złe normy i wytrczne

4. złe założenia projektowe

5. źle przyjmowane założenia

6. niedbałość projektantów

7. błędy reysunkow

8. inne

8 % 
12 % 

6 % 

 
17 % 

10 % 
15 % 

7 % 

25 % 

1. odstępstwo od projektu

2. ndst. stan wiedzy

3. zła jakość elem.

4. ndst. kwalifikacje

5.niedbałość wykonaw.

6. zła jakość połączeń

7. inne

  15 % 

18 % 

13 % 
16 % 

20 % 

13 % 
5 % 
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27. Podstawowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji budowlanych z 

wbudowanymi geosyntetykami 

Bazując na 30 – letnich doświadczeniach w stosowaniu geosyntetyków w różnych 

konstrukcjach budowlanych można wymienić szereg przyczyn uszkodzeń poszczególnych 

rodzajów geosyntetyków. 

Poniżej przedstawione zostały najczęstsze przyczyny uszkodzeń z przypisaniem ich do 

konkretnych wyrobów. 

27.1 Geomembrany 

Przyczyną uszkodzenia geomembran mogą być : 

 koncentracja naprężeń (geomembrana napięta), 

 nadmierne lub nierównomierne osiadanie gruntu, 

 miejscowy brak kontaktu między płaszczyzną geomembrany a podłożem           

      ( kawerny ), 

 dopuszczanie do składowania odpadów bezpośrednio na geomembranie, 

 najechanie lub wbicie lemiesza spycharki lub kompaktora w skarpę, 

 samozapłony odpadów lub nieświadome skutków podpalanie szczególnie przy 

skarpach składowiska, 

 dewastacja uszczelnienia poprzez wycięcie określonej płaszczyzny do dalszego 

wykorzystania gospodarczego przez osoby trzecie, 

 nadmierne ilościowo rozwijanie i układanie pasm geomembrany na zakład przy 

wysokich temperaturach powietrza, pełnym nasłonecznieniu i bez sukcesywnego 

zgrzewania, 

 zgrzewanie geomembran w niskich temperaturach otoczenia ( poniżej 5
0
C) bez 

utrzymywania temperatury zgrzewania na stałym poziomie w maszynach 

samojezdnych, 

 dopuszczanie do okresowych schłodzeń elementów grzewczych poprzez, np 

gwałtowne podmuchy zimnego wiatru, 

 zgrzewanie pasm geomembrany nieoczyszczonych z błota, piasku oraz podczas 

deszczu lub mżawki. 

                      

 

Pomimo przedstawionych mankamentów uszczelnień geomembranowych trudno nie docenić 

ich zalet. Dla uzyskania zamierzonego efektu końcowego jakim jest ochrona gruntów i wód 

gruntowych przed przedostaniem się substancji toksycznych powinien być zapewniony 

właściwy system projektowania oraz bezwzględna kontrola wykonawstwa z utrzymaniem 

pełnego reżimu technologicznego. 

Odrębną sprawą jest stosowanie geomembran jako uszczelnienie wałów 

przeciwpowodziowych. 
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Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wbudowywanie różnych systemów, od 

pionowych przesłon po płaszczyznowe ułożenie na skarpach odwodnych. 

Mniejszym niebezpieczeństwem jest zastosowanie geomembran teksturowanych obustronnie 

z grubszymi warstwami obsypki. 

Z doświadczeń wynika, że przy warstwach okrywowych mniejszych od 0,80 m, szczególnie 

przy dłuższych okresach suchych, obumiera cała szata roślinna porastająca skarpy co przy 

dużej powodzi może doprowadzić do kilku różnych mechanizmów zniszczenia. 

Przy okazji okazało się, że geomembrany przeciwdziałają tworzeniu korytarzy i nor przez 

piżmaki i inne gryzonie. Można sądzić, że materiał, jego zapach lub właściwości 

wiskoleptyczne nie odpowiadają gryzoniom. 

 

27.2. Geowłókniny, geotkaniny, geosiatki. 

Czynniki wpływające na powstawanie awarii i uszkodzeń: 

 brak stateczności materiałów na zboczu, 

 brak dostatecznego zakotwienia przy dużych powierzchniach, 

 przerwanie materiału wskutek pełzania przy dużych powierzchniach, 

 porwanie lub przemieszczenie rozwiniętego pasma przez wiatr, 

 wypiętrzenie materiału od ciśnienia gazu wysypiskowego ( brak systemu 

odgazowywania ), 

 brak zgodności przemieszczeń materiału geosyntetycznego z gruntem w konstrukcjach 

zbrojonych, 

 przerwanie ciągłości pokrycia przy zbyt cienkiej warstwie nasypowej lub 

manewrowaniu sprzętu budowlanego, 

 zniszczenie warstwy przez dopuszczenie ruchu pojazdów bezpośrednio po niej, 

 przerwanie warstwy poprzez niewyrównane podłoże, wystające ostre krawędzie. 

gruzu, korzeni, karpin itp, 

 ułożenie zakładów pasm geosyntetyków niezgodnie z kierunkiem robót ziemnych lub 

kierunkiem spadku skarpy, 

 nieuwzględnienie w opracowaniach projektowych abrazji, 

 dobieranie materiałów geotekstylnych na podstawie tylko gramatury, 

 projektowanie wzmocnienia nasypów z zastosowaniem geowłóknin, 

 nieprzestrzeganie zasad i kryteriów doboru z uwzględnieniem chemizmu ośrodków 

współdziałających, 

 bezkrytyczne przyjmowanie sugestii lub gotowych rozwiązań od dystrybutorów 

geosyntetyków, 

 brak systemowej kontroli jakości geosyntetyków, 

 brak fachowego przygotowania brygad i nadzoru do wbudowywania geosyntetyków, 

 zamiany materiałów geosyntetycznych w trakcie wykonawstwa, 

 stosowanie  do zgrzewania i szycia sprzętu i maszyn złej jakości  itd. 
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27.3. Wybrane „przypadki”. 

 

Przykład 1. Fragment z PB składowiska - XXX 

 

 
 

Przykład 2. Fragment z PB składowiska – XYZ 

 

Dla zapewnienia szczelności dna i skarpy grobli przed przedostawaniem się szkodliwych 

odcieków do podłoża gruntowo-wodnego projektuje się uszczelnienie go jedną warstwą 

geomembrany polietylenowej HDPE ułożonej na ustabilizowanej warstwie rodzimych glin 

nieprzepuszczalnych, miąższości min. 1,0 m. Uszczelnienie zostało dobrane zgodnie z instrukcją 

Instytutu Techniki Budowlanej Nr ITB 337, jako przesłona złożona mineralno – syntetyczna 

składająca się z następujących warstw: 

w dnie zbiornika – licząc od dołu: 

- grunt rodzimy (glina piaszczysta) gr. min. 1,00 m 

- geowłóknina np. SECUTEX R1204, masa 1200g/ m2 – polipropylen 

- geomembrana np. PEHD CARBOFOL 406 gr. 2,0 mm - polietylen 

- geowłóknina np. SECUTEX R1204, masa 1200g/ m2 – polipropylen 

- warstwa filtracyjna z pospółki gr. 50 cm 

Przekrój warstwy uszczelniającej na skarpach wewnętrznych przedstawia się następująco: 

- grunt rodzimy grobli (glina piaszczysta) 

- geowłóknina np. SECUTEX R1204, masa 1200g/ m2 – polipropylen 

- geomembrana np. PEHD CARBOFOL 406 gr. 2,0 mm - polietylen 

- geowłóknina np. SECUTEX R1204, masa 1200g/ m2 – polipropylen 
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Przykład 3. Fragment z PB składowiska - XYY 

 

           

              
 

 

Wnioski nasuwają się same: 

 

Po pierwsze  -  autorzy PB nie wiedzą lub „nie pamiętają” o zapisie art. 29 PZP zakazującym 

takich praktyk i ewentualnej odpowiedzialności. 

 

Po drugie – bardzo często opisując materiał geomembranowy w PB tworzony jest zestaw 

parametrów poprzez funkcję  kopiuj-wklej    z innych opracowań i w efekcie już w trakcie 

realizacji obiektu dochodzi do sytuacji, gdzie Strony stwierdzają, że nie ma takiego materiału 

na rynku wyrobów. 

Należy podkreślić, że nie są to odosobnione przypadki.  

 

Przykłady innych kuriozalnych sytuacji na różnych budowach z ostatniego roku: 

 

 Składowisko XXX  - jedyny zapis jaki znalazł się w projekcie na temat geowłókniny 

to "Na geomembranie należy ułożyć geowłókninę o gramaturze 300g". Koniec. 

Wykonawca oczywiście użył najtańszej geowłókniny, o wytrzymałości mniejszej niż 

4 kN/m. W efekcie po wykonaniu obsypki na skarpach nastąpiło zerwanie 

geowłókniny i zsuw. 

 



129 

 

 
 

 Rekultywacja składowiska YYY - Zapis w projekcie brzmi: „…na metrowej warstwie 

podsypki należy ułożyć geomembranę i geowłókninę”. Na pytanie wykonawcy – jaka 

ma być kolejność tych warstw syntetycznych, projektant odpowiada "A jakie to ma 

znaczenie"? 

 Nieznajomość tematu totalna. Projektant prawdopodobnie nie wie nawet jaka jest 

różnica między geomembraną a geowłókniną.  

 Składowisko ZZZ - temperatura otoczenia ok. -10
0 

C . Wykonawca z butlą i palnikiem 

acetylenowo-tlenowym „podgrzewa” geomembranę prawie do płynięcia, za palnikiem 

„idzie" zgrzewarka. Kanał kontrolny oczywiście zalany, folia przy zgrzewie zupełnie 

„przetopiona". Inspektor nie odbiera zgrzewów. Problem !  

 Składowisko WWW - podmyte posadowienie skarpy. Awaria. Włóknina i warstwa 

piasku zjeżdża z folii. Według wykonawcy oczywiście wina spada na dostawcę 

geomembrany i geowłókniny. Wniosek – wina projektanta : brak obliczeń stateczności 

obsypki na geomembranie i zbyt stroma skarpa. 

 

  
Typowe rodzaje poślizgu warstw przykrycia na geomembranach. 
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27.4.  Wyroby budowlane – wprowadzanie na rynek. 

 

We wszystkich działach budownictwa do budowy, remontów, eksploatacji i konserwacji 

obiektów budowlanych wykorzystywać można tylko te wyroby budowlane, które zostały do-

puszczone do obrotu. Wynika z tego, że już na etapie koncepcji i projektowania należy 

programować użycie wyłącznie takich wyrobów, konieczne jest więc między innymi 

zrozumienie szeregu pojęć z dziedziny unijnego i krajowego prawa. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych - od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy w 

zakresie sposobu wprowadzania materiałów budowlanych do sprzedaży - Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. (z późn. zm.), które 

ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG. W wyniku zmiany w ustawodawstwie producenci 

materiałów budowlanych zastąpili Deklaracje Zgodności nowymi Deklaracjami Właściwości 

Użytkowych. Firmy zostały zobligowane do przedstawiania wiarygodnych danych na temat 

materiałów budowlanych dotyczących właściwości użytkowych. W praktyce oznacza to, że 

określono wspólny język techniczny do stosowania przez wszystkich producentów 

wprowadzających produkty, zwane w rozporządzeniu „wyrobami na rynek" i ułatwiono 

klientom zakup odpowiednich materiałów, dzięki dostępowi do pełnych danych o jego 

właściwościach.  

Firmy takie jak OBR S.A., które posiadają certyfikowane laboratoria są w stanie spełnić te 

wymogi. 

Autorzy projektów budowlanych, tak jak wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, w swych 

opracowaniach zobowiązani są proponować wyroby budowlane o udokumentowanych 

właściwościach użytkowych, umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku wyrobów mogących 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi dokumentem takim będzie certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, dla pozostałych wyrobów certyfikaty i deklaracje zgodności producentów - 

obecnie deklaracja właściwości użytkowych wyrobu. 

Tym samym skończył się etap Aprobat Technicznych dla geosyntetyków. Po prostu one już 

nie obowiązują. Dlatego też projektanci, inwestorzy, wykonawcy i inspektorzy nadzoru 

muszą dokształcać się również w tym zakresie. 

Projektanci w swoich projektach i SST nie mogą wprowadzać innych wymagań i ustanawiać 

swoistego status quo  w tym zakresie z pomijaniem obowiązującego prawa. 

 

A oto przykład z PB składowiska XYZ: 

 

Zastosowane materiały winny posiadać Aprobaty Techniczne, właściwe oznakowanie CE 

i Opinie Specjalistyczne dotyczące możliwości wbudowania do obiektu jakim jest składowisko 

odpadów komunalnych. 

 

Sytuacje problematyczne, konflikty i urażone ambicje na budowach często kończą się 

ekspertyzami a nawet sądem. 
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Gdyby do tych sytuacji podejść spokojnie i w miarę obiektywnie, odrzucając cały bagaż 

emocjonalnych nastawień, partykularnych interesów znajdujących się na granicy prawa, to 

okazuje się, że prawdziwe przyczyny leżą gdzie indziej. Bardzo często, już po fakcie 

dochodzimy do wniosku (po cichu), że w procesie budowlanym było wszystko ważne, oprócz 

kompetencji inżynierskich. Uczestnicy wszelkiego rodzaju narad budowlanych mający 

wysokie kompetencje, bardzo często nie mają wpływu na różnego rodzaju pochopne decyzje 

lub mają je w stopniu niewystarczającym. A przecież te wszystkie zdarzenia wpływają na 

jakość budowy i terminy, co w konsekwencji przekłada się na interes inwestora. 

 

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania geosyntetyków w  

        różnych konstrukcjach inżynierskich 

 

 

Rodzaj konstrukcji 

 

Technologie 

tradycyjne 

 

Proponowane 

rozwiązania 

                

Efekty 

 

 

 

   Ekonomicz

ne 

Użytkowe 

 

Mur oporowy 

 

• żelbet 

 

• geosyntetyki 

 

do 40 % 

 

 

 

1.Bez- 

 

Place manewrowe, 

Parkingi 

 

• nasypy ziemne 

• wymiana gruntu 

 

• geosyntetyki 

 

do 50 % 

awaryjność 

konstrukcji 

 

 

Uzdatnianie terenów 

bagiennych 

 

•wymiana gruntu 

• kolumny cem.-wap. 

•kolumny żwir.-kam. 

 

•drenaż pionowy z 

  z syntetycznych 

wkładek  

 

do 80 % 

 

2. Eliminacja 

remontów i 

napraw 

bieżących 

 

Drogi,linie kolejowe, wały 

ppow. 

 

• nasypy ziemne 

• wymiana gruntu 

 

•geosyntetyki 

•geotuby 

•geokontenery 

 

do 40 % 

 

 

 

3. 

 

Rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

 

• przykrycie grubymi 

warstwami gruntu 

 

•geomembrany 

•bentomaty 

•biowłókniny 

 

 

do 40 % 

Skrócenie 

cyklu 

inwestycji 

 

Remonty nawierzchni 

bitumicznych 

 

• nowe warstwy    

  bitumiczne 

 

 

•geosiatki 

•geowłókniny PES 

 

do 25 % 
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28. Zakończenie 

 

Problematyka wzmacniania i uszczelniania obiektów inżynierskich wymaga dokładnego 

rozpoznania podłoża i wyznaczenia celu jakiemu ma służyć określona konstrukcja. 

Wybór odpowiedniej metody obliczeniowej lub programu komputerowego niesie za sobą 

dwie ważne implikacje dla projektanta. Po pierwsze prawidłowe obliczenie wytrzymałości na 

rozciąganie zbrojenia powinno uwzględniać przyjętą wysokość nasypu, obciążenia użytkowe 

i parcie boczne zasypki, która stanowi istotną część siły zrywającej geosyntetyk. 

Po drugie, najistotniejsze z dostępnych obecnie na rynku materiałów geosyntetycznych 

osiągają deklarowane parametry wytrzymałościowe po wydłużeniu ponad 6 %. 

Takie wielkości odkształceń znacznie przekraczają reakcję sprężystą słabej warstwy. 

Zatem w przypadku projektowania nasypu o kształcie podstawowym na słabym gruncie 

należy zawsze liczyć się z koniecznością znalezienia i wykazania się solidnym argumentem 

przemawiającym za takim wyborem. 

Pomijany w wielu opracowaniach zasięg stref naprężeń w podłożu obciążonym nasypem  

prowadzi do  szeregu błędów i niejednokrotnie awarii. 

Tym samym bazując na odpowiednich obliczeniach jak również na analizie szeregu już 

zrealizowanych obiektów, należy stwierdzić, że przekrój poprzeczny nasypów jak również 

układ i parametry zbrojenia powinny być każdorazowo optymalizowane pod kątem 

efektywności i poprawności rozwiązań. 

Pomijane konstrukcje kontrbankietów w trakcie projektowania nasypów odbijają się awariami 

w trakcie późniejszej ich eksploatacji. 

 Rola kontrbankietów i konstrukcji zamkniętych „poduszek”  w funkcji optymalizacji 

przekroju poprzecznego jest nie do przecenienia. 

 

Poza tym przedstawione zagadnienia pokazują szerokie możliwości zastosowania 

geosyntetyków w budownictwie m.in. przy budowie i zabezpieczaniu wałów ppow., grobli, 

zapór, tam, nabrzeży, brzegów rzek, wybrzeży morskich, wysokich skarp, nasypów, murów 

oporowych, przy umacnianiu koryt rzecznych i skarp budowli hydrotechnicznych, przy 

budowie dróg dojazdowych, ulepszonych i tymczasowych posadawianych niejednokrotnie na 

gruntach słabych. Pomimo swojej różnorodności materiały i technologie opisane wyżej 

charakteryzują się kilkoma wspólnymi cechami do których zaliczyć można : 

 łatwość i szybkość wykonania, 

 trwałość i bezawaryjność eksploatacji konstrukcji, 

 brak konieczności tworzenia wielkich placów budów 

przy założeniu jednak, że geosyntetyki zostaną prawidłowo zwymiarowane i będą 

odpowiednio dobrane do istniejących, czy też prognozowanych warunków obciążenia i 

długotrwałej eksploatacji.  
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 Przedstawione w opracowaniu zagadnienia mogą wspomóc pracę projektantów w 

budownictwie ziemnym zwłaszcza drogowym i kolejowym, wykorzystujących różnego 

rodzaju materiały syntetyczne celem zwiększania wytrzymałości gruntów. Problematyka 

wzmacniania obiektów inżynierskich wymaga stosowania bardzo dobrych jakościowo 

materiałów geotekstylnych jak również przygotowania merytorycznego projektantów i 

wykonawców robót. 
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