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1. Wstęp 

 

Badania laboratoryjne w celu określenia kątów tarcia między pospółką a teksturowaną  

geomembraną GEOCHRON HDPE 2,0 TXT wykonano na zlecenie firmy Warter Polymers Sp.z o.o.. z 

Warszawy. Celem badań było określenie wielkości kąta/współczynnika tarcia między 

geomembraną a gruntem, przy różnej jego wilgotności i luźnym ułożeniu ziaren gruntu. Badaniom 

poddano także tarcie między geowłókniną, która jest często używana w celach ochronnych, a 

geomebraną. 

 

2. Zakres badań 

 

Na wstępie przeznaczona do badań pospółka została poddany analizie granulometrycznej 

oraz badaniu zagęszczalności metodą wibracyjną w cylindrze. Zostało wykonane również badanie 

w aparacie Proctora, aby określić jej wilgotność optymalną. Kąt tarcia wewnętrznego w stanie 

luźnym i zagęszczonym wyznaczono w aparacie bezpośredniego ścinania. 

Badania tarcia wykonano na równi pochyłej na próbkach gruntu o wymiarach 60x60x18 

mm oraz próbkach gruntu z owiniętą wokół ramki włókniną oddzielającą grunt od geomembrany. 

Wymiary próbki wyznaczała ramka z cienkiej blachy stalowej. W zakresie prędkości przebieg 

badania dostosowano do wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 12957 – 2:2007 Geosyntetyki. 

Wyznaczanie właściwości ciernych. Część 2: Równia pochyła. Kąt nachylenia równi pochyłej 

zmieniano z prędkością 3°/min. Podnoszenie ruchomego ramienia równi z odpowiednią prędkością 

zapewniała maszyna wytrzymałościowa firmy Macmesin, która dzięki odpowiedniemu 

oprogramowaniu zapewniała wymaganą przez normę prędkość kątową. Kąt nachylenia równi 

pochyłej, przy której następował zsuw próbki gruntu po geomembranie, był określany wówczas, 

kiedy czujnik siły podnoszenia wskazywał na jej gwałtowny spadek. Badania przeprowadzono dla 3 

różnych wilgotności – dla próbki w stanie powietrzno-suchym, przy wilgotności zbliżonej do 

wilgotności optymalnej (wopt = 6,19 %) i oraz dla gruntu nawodnionego (w=19,7 %). Grunt był albo 

w stanie luźnym, albo zagęszczony przez ręczne ubijanie drewnianym stemplem. W przypadku 

badania tarcia między geowłókniną, a geomebraną, geowłóknina i pospółka była w stanie 

powietrzno- suchym, albo w stanie nawodnienia – po przechowywaniu geowłókniny przez okres co 

najmniej doby w wodzie destylowanej.  W tym przypadku pospółka stanowiąca spoczywająca na 

geowłókninie owiniętej wokół ramki nie była zagęszczana. 

 

3. Opis badań 

3.1. Badania uziarnienia i zagęszczalności gruntu metodą wibracyjną 

 

Uziarnienie użytego do badań gruntu określono standardową metodą analizy sitowej. 

Wykres uziarnienia przedstawiono na rys. nr 1. Na podstawie badań uziarnienia użyty do badań 

grunt sklasyfikowano jako pospółkę (wg nowej klasyfikacji podanej w PN-EN ISO 14688:2006 jest 

to piasek żwirowy grSa). Na fot. 1 przedstawiono widok powierzchni próbki. Widoczne ziarna mają 
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nieregularny kształt, słabo obtoczony, niekiedy z ostrymi krawędziami. Na podstawie wskaźnika 

różnoziarnistości U =d60/d10 = 0,9/0,255 = 3,53<5 można stwierdzić, że materiał jest 

trudnozagęszczalny.  

Badania zagęszczalności prowadzono w cylindrze stalowym z wykorzystaniem widełek 

wibracyjnych wg PN-88/B-04481. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Wynik badania ziszczalności pospółki metodą wibracyjną 

s d  e 

kN/m3 kN/m3    

26,5 16,39 emax= 0,617 

26,5 18,61 emin= 0.424 

  emax-emin= 0.193 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1 Widok badanej pospółki  
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Rys. 1. Wykres uziarnienia badanego gruntu 

 

3.2. Badania w aparacie Proctora 

 

 Badania w aparacie Proctora wykonano zgodnie z normą PN-B-04481:1988 metodą I. Ustalono, że 

wilgotność optymalna badanej pospółki wynosi ok. 6,19%, a maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego ρdmax = 1,752 g/cm3
. 

 

3.3. Badania wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania 

 

Badania w aparacie bezpośredniego ścinania przeprowadzono w skrzynce o wymiarach 

poprzecznych 60x60 mm. W pierwszej serii badany grunt w stanie powietrzno-suchym nie był 

zagęszczany -  ρd = 1,639 g/cm3
.  Zastosowano obciążenia 12.5, 25, 50, 100 kPa. Pierwsze ścinanie 

przeprowadzono bez obciążenie, jedynie  z płytką przez, które przekazuje się obciążenia, co 

odpowiada naprężeniu normalnemu σ = 2,463 kPa. Po badaniu stwierdzono, że nastąpiło 

zagęszczenie próbki – końcowa gęstość objętościowa szkieletu wyniosła ρd = 1,739 g/cm3
. 
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  W przypadku gruntu zagęszczonego gęstość objętościowa szkieletu gruntowego próbki 

wyniosła ρd = 1,861 g/cm3. Kąt tarcia wewnętrznego uzyskany na podstawie wyników badań 

wyniósł φ = ~41° – 43°. 

 

3.4. Badania tarcia między pospółką, a geomembraną 

 

Ramkę z cienkiej blachy metalowej umieszczano na poziomo ułożonym ruchomym 

ramieniu równi pochyłej, do którego była mocowana geomembrana. Piasek w stanie powietrzno 

suchym był przechowywany w kuwecie przez okres co najmniej 48 godzin przed badaniem. 

Wilgotność zbliżoną do optymalnej uzyskiwano przez dodanie odpowiedniej ilości wody, a próbkę 

nawodnioną przygotowywano z gruntu, który przez min. 24 godziny przechowywany w kuwecie z 

wodą (w= 20,5 %). Włóknina w stanie powietrzno-suchym pochodziła z rolki przechowywanej w 

pomieszczeniu laboratorium, a włóknina do badań w ostatniej serii podlegała 24 godzinnemu  

nasączaniu w wypełnionej wodą destylowaną kuwecie. Przed ostatecznym montażem 

nawilgoconej próbki pozwalano na odsączenie nadmiaru wody. 

Badania tarcia wykonywano poprzez umieszczenie próbki na równi pochyłej, do której była 

zamocowana geomebrana. Aby wykluczyć tarcie między metalowa ramką a powierzchnią 

geomebrany ramkę, w przypadku badań tarcia gruntu, podnoszono na wysokość ok. 0,5 mm. 

Ruchome ramię równi stopniowo podnoszono aż do momentu, kiedy wartość siły podnoszenia 

gwałtownie się zmniejszała, co łatwo zauważyć na wykresie zależności między siłą, a 

przemieszczeniem (rys.2.) . W przypadku gruntu nawodnionego lub geowłókniny kąt nachylenia 

równi przekraczał wartość 46°, graniczną z uwagi na zakres przemieszczeń pionowych 

zastosowanego urządzenia. Dalsze podnoszenie kontynuowano ręcznie dokonując na końcu 

pomiaru kąta, przy którym nastąpił zsuw, a czasem oderwanie próbki od geomebrany. 

 

 

 
 

Rys. 2. Przykładowy wykres zależności między przemieszczeniem pionowym, a siłą podnoszenia. Punkt, 

w którym następuje spadek siły, oznacza rozpoczęcie zsuwu próbki po równi pochył 
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4. Wyniki badań 

 

Uzyskane współczynniki tarcia zestawiono w tabeli 2. Na fotografiach 2 pokazano małą maszynę 

wytrzymałościową marki Macmesin użytą do podnoszenia ramienia równi oraz przykład skrajnych 

przypadków jej nachylenia w momencie rozpoczęcia zsuwu, a właściwie odrywania się od podłoża. 

Pełny zestaw zdjęć znajduje się na załączonej płycie CD.  

   Wykonano również badania w aparacie bezpośredniego ścinania. Wyznaczony w tych badaniach 

kat tarcia wewnętrznego wahał się w granicach od 41-43° w zależności od tego, czy był to materiał 

luźny, czy zagęszczony. Tylko w przypadku luźnej pospółki w stanie powietrzno-suchym kąt tarcia 

między gruntem a badaną geomembraną był mniejszy, niż kąt tarcia wewnętrznego (tgδ/tgφ = 

~0,89) i wartość ta jest bezpośrednio związana z tarciem. W pozostałych przypadkach wprawdzie 

podano wartość kąta tarcia między gruntem, a geomembraną, ale jest on większy, niż kąt tarcia 

wewnętrznego badanej pospółki, a na obliczona w klasyczny sposób wartość (tg δ = kat nachylenia 

równi w momencie zapoczątkowania zsuwu) wynika nie tylko z działania sił tarcia, ale również 

innych zjawisk (np. adhezja), których natura nie była w sposób szczegółowy badana. Podobnie  w 

przypadku ustalania kąta tarcia między teksturowaną geomemebrana PEHD, a igłowaną 

geowłókniną bardzo duży wpływ na możliwość zsuwu geowłókniny po geomemebranie ma 

szczepianie się poszczególnych włókien z chropowatą powierzchnią geomemebrany. Powoduje to, 

że prędzej zsunie się ułożony na geowłókninie grunt, niż zespolona „mechanicznie”, poprzez 

splątane z podłożem włókna. Aby oderwać geowłókninę od teksturowanej geomembrany 

konieczne było niekiedy przemieszczenie ramienia równi pochyłej od kat większy, niż 90° w 

stosunku do kierunku poziomego (fot.2). 

 

                                              
a.)       b.)      

Fot.2. Widok urządzenia z próbka spoczywającą na równi pochyłej, do której mocowana jest 

geomebrana (a.), położenie ramienia równi pochyłej w przypadku geowłókniny (>90°) (b.)  
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Tabela 2. Współczynniki tarcia piasku grubego względem gładkiej powierzchni geomembrany w 

kierunku podłużnym. 

 

Nr 

próbki 
 w/ID d  tg  śr tg śr 

 kN/m3 %/- kN/m3 deg  deg  

Pospółka w stanie powietrzno suchym luźna 

1 16,797 ~0/0,20 16,797 37,79° 0,775   

2 16,800 ~0/0,21 16,800 38,29° 0,789 37,76° 0,77 

3a 16,927 ~0/0,27 16,927 37,24° 0,760   

Pospółka nawodniona, luźna (bad. nr 5 nie uwzgl. w obl. wartości średnich) 

4 20,411 20,05/0,30 17,002 45,96° 1,03   

5 20,003 20,05/0,14 16,662 78°* 4,70 45,0° 1,00 

6 19,675 20,05/0 16,389 44,21 0,97   

Pospółka nawodniona, zagęszczona  

7 22,224 20,05/0,96 18,512 >90°* >1   

8 22,209 20,05/0,96 18,500 ~90°* 1 >90° >1,0 

9 22,194 20,05/0,95 18,487 >90°* >1   

Pospółka, wilgotność zbliżona do optymalnej, luźna  

10 95,18 6,19/-1,99 13,243 73°* 3,27   

11 95,80 6,19/-1,92 13,330 78°* 4,70 73,5° 3,37 

12 95,22 6,19/-1,99 13,249 65°* 2,14   

Pospółka, wilgotność zbliżona do optymalnej, zagęszczona 

13 18,336 6,19/0,43 17,267 53°* 1,33   

14 18,410 6,19/0,46 17,337 56°* 1,48 55,41 1,45 

15 18,444 6,19/0,47 17,369 57°* 1,54   

Pospółka w stanie powietrzno suchym zagęszczona 

16 18,225 ~0/0,84 18,225 45,87° 1,03   

17 18,166 ~0/0,82 18,166 47,00° 1,07 45,85 1,03 

18 18,026 ~0/0,76 18,026 44,67° 0,99   

Geowłóknina i pospółka luźna w stanie powietrzno suchym 

19 105,79 0/-0,41 105,79 81°* 6,31   

20 106,03 0/-0,49 106,03 83°* 7,14 81,5° 7,23 

21 105,77 0/-0,41 105,77 >90°*    
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Nr 

próbki 
 w/ID d  tg  śr tg śr 

 kN/m3 %/- kN/m3 deg  deg  

Geowłóknina i pospółka luźna nawodnione 

23 19,371 20,5/-0,16 16,075 73°* 3,27   

24 19,375 20,5/-0,16 16,079 66°* 2,25 70,1° 2,76 

25 19,378 20,5/-0,16 16,081 >90°*    
 

* kąt pomierzony po przekroczeniu zakresu pomiarowego maszyny wytrzymałościowej 

78°*  przekreślone wyniki badań nie były brane pod uwagę przy ustalaniu wartości średniej 

5. Wnioski 

 

1. Badania tarcia między pospółką, a teksturowaną geomebraną GEOCHRON HDPE  wykazały, 

że ma ona bardzo dobre właściwości tarciowe. Najmniejsze wartości współczynnika tarcia 

odnotowano w przypadku materiału suchego oraz nawodnionego w stanie luźnym. 

Zwiększenie wilgotności pospółki powodowało znaczne zwiększenie nachylenia równi, przy 

której następuje zsuw. W tym przypadku, oprócz siły tarcia, występują siły związane z 

adhezją, spowodowaną prawdopodobnie powstawaniem podciśnienia w chwili odrywania  

próbki od geomembrany, dlatego zsuw następował przy kątach nachylenia równi powyżej 

60°, a w niektórych przypadkach oderwanie próbki od geomembrany następowało po 

podniesieniu płaszczyzny zsuwu prawie do pionu. 

2. Zastosowana do badań geowłóknina igłowana bardzo dobrze łączyła się z teksturowaną 

powierzchnią geomebrany. W niektórych badaniach zsuw następował dopiero po 

podniesieniu płyty równi do pionu z uwagi na szczepienie pojedynczych włókien z 

teksturowaną powierzchnią próbki. 

3. Podane wartości współczynnika tarcia należy traktować jako orientacyjne, odnoszące się do 

konkretnych materiałów. Wartości współczynnika tarcia należy każdorazowo kontrolować 

stosując określoną geomebranę ,grunt, geowłókninę, które mają być wykorzystane w danej 

realizacji. Kąt (współczynnik) tarcia między gruntem, a geomembraną najlepiej ustalać dla 

materiału luźnego w stanie powietrzno-suchym, gdyż otrzymane wartości są wówczas 

najmniejsze.   

 

Wrocław, sierpień 2017 r.  Opracował:  dr inż. Andrzej Pawłowski 

       mgr inż. Tadeusz Kiwacz 

 

6. Wykaz podstawowych materiałów wykorzystanych w opracowaniu: 

 

1. Bhatia S. K., Kasturi G.: A report on comparison of PVC and HDPE geomebranes (interface 

friction performance), November 1996; Syracuse University), s. 46 
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2. PN-EN ISO 12957-2: :2007 - Geosyntetyki. Wyznaczanie właściwości ciernych. Część 2: Równia 

pochyła. 

3. PN-EN ISO 14688:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 1 i 2. 

4. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

5. PN-B-03010:1983 – Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 


