
Źródło: www.inzynieriasrodowiska.com.pl 

XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

BUDOWNICTWO – GEOSYNTETYKI - LOGISTYKA 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE: 

„Zastosowania geosyntetyków w obiektach inżynierskich” 

 

 

 

 
                  Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin 

                  Piotr Staniszewski – OBR SA Płock 

 

 

 

 

 

Geomembrany HDPE Geochron i geosyntetyki 

towarzyszące – Zasady prawidłowego 

projektowania i wykonawstwa w aspekcie  

rzeczywistych przypadków na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

            

 

 

 

 

Ustroń, 18-20 listopada 2015 r. 
 

 



2 
Źródło: www.inzynieriasrodowiska.com.pl 

 

 

 

 

1.!Wstęp 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

 

 

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 

!"#$%&'(#)*+,-./012

3"#.'45"#4506728#172'9(

:"#9%2#.0);(#7#1(5(+9.2

<"#9%2#9*%0=2.7*#6)0>2/5012

?"#@A2#6)9(>;01*.2#

9*%0=2.7*
B"#.72'$*%0CD#6)0>2/5*.5E1

F"$%&'(#)(4-./012

G"7..2

G H

!3#H

B#H

!F#H

!I#H
!?#H

F#H

3?#H

!"#0'45&64510#0'#6)0>2/5-

3"#.'45"#45*.#172'9(

:"#9%*#>*/0CD#2A2;"

<"#.'45"#/1*A7J7/*+>2

?".72'$*%0CD#1(/0.*1"

B"#9%*#>*/0CD#60%K+928

F"#7..2

!?#H

!G#H

!:#H
!B#H

3I#H

!:#H
?#H



4 
Źródło: www.inzynieriasrodowiska.com.pl 

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  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 opracowywania 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. 

 

2.! Rys historyczny. 

 

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że w dziedzinie geomembran zmieniło się 
wiele. Po trudnych początkach wdrażania systemów z uszczelnieniami geomembranowymi, ta 

bardzo ważna dziedzina budownictwa była pozostawiona sama sobie do roku 1997. Dopiero 

wtedy ukazuje się norma PN-B-10290 „ Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa 

geomembran w budowie składowisk odpadów stałych ”. 

Brak konsekwentnych działań legislacyjnych instytucji do tego powołanych ( PKN, ITB, 

IBDiM itp. ) począwszy od pierwszych zastosowań geomembran, tj od 1989 r. powodowało 

nieporozumienia wśród wykonawców tych robót, a także pozostałych uczestników procesu 

inwestycyjnego z inwestorami zastępczymi, inspektorami nadzoru i kierownikami budów na 

czele. 
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O skutkach tych zaniechań będzie można przekonać się dopiero za kilkanaście lat, kiedy 

zaczną pojawiać się sygnały o ujawnionych nieszczelnościach wykonanych wcześniej warstw 

uszczelnień różnego rodzaju składowisk, wylewisk i zbiorników. 

 Norma opracowana w 1997 r.  przez PKN i jej Normalizacyjną Komisję Problemową Nr 142 

ds. geosyntetyków stworzyła  czytelne podstawy (w tamtym czasie) jako system dla kontroli i 

odbioru robót uszczelnieniowych. 

Był on niechętnie przyjęty przez naszych rodzimych wykonawców.  

 W tym też czasie zakończony został swoistego rodzaju dyktat ze strony firm instalujących 

geomembrany. Wynikał on przede wszystkim  z braku dostatecznej wiedzy w tej dziedzinie 

zarówno wśród projektantów jak i nadzoru budowlanego. 

Następny etap polegający na wdrożeniu wewnętrznego systemu kontroli jakości przyszedł 
dopiero po 2003 roku dla firm, które chciały nadal liczyć się na rynku wykonawców. 

Natomiast o normie PN-B-10290 i konieczności jej dostosowania do nowych warunków 

wszyscy zapomnieli pozostawiając ją w niezmienionej formie do dzisiaj !!! 

 

 

3.!Geomembrany HDPE. 

 

Autorzy opracowując niniejszy artykuł oparli się o doświadczenie zarówno w zakresie 

projektowania, wykonawstwa robót jak i produkcji geomembrany HDPE. 

OBR SA z Płocka jest obecnie liderem w produkcji szerokiej gamy folii budowlanych i 

geomembran HDPE. 

Poprzez przykładanie wielkiej wagi zarówno do standardów procesu produkcji jak i 

precyzyjnej kontroli jakości, geomembrana Geochron jest obecna na większości 

realizowanych obiektów i cieszy się uznaniem inwestorów. 

Produkt ten, który z uwagi na swoje parametry techniczne, wysoką jakość, wytrzymałość i 

wszechstronność zastosowań, znajduje od wielu lat uznanie wśród krajowych i zagranicznych 

inwestorów, projektantów i wykonawców realizujących przedsięwzięcia w zakresie ochrony 

środowiska (składowiska odpadów, tereny rekultywacji różnego rodzaju odpadów i 

produktów ubocznych, zbiorniki na odpady płynne, gnojowice, itp.) obiektów i budowli 

hydrotechnicznych (uszczelnienia przeciwdziałające filtracji wody przez skarpy i dna 

zbiorników wodnych, kanały, zapory ziemne, itp.) a ostatnio również bardzo szeroko w 

zakresie drogownictwa, budowy parkingów i stacji benzynowych. 

Trzywarstwowa geosyntetyczna bariera polimerowa produkowana jest na włoskiej linii 

produkcyjnej „Bandera” przeznaczonej do produkcji folii trójwarstwowych za pomocą 
wytłaczania z rozdmuchem.  

W procesie wytwarzania realizowane są badania i kontrola wg obowiązującej procedury 

dotyczącej monitorowania procesu i wyrobu.  
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Zastosowanie geomembran produkcji OBR S.A. wynikające ze zharmonizowanej 

specyfikacji technicznej: 

Zastosowanie#

Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Budowa tunelów i budowli podziemnych PN-EN 13491:2013 

Budowa składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich 

lub wtórnej obudowy zabezpieczające 
PN-EN 13492:2013 

Budowa magazynów przejściowych i stałych na 

bezużyteczne trwałe odpady 
PN-EN 13493:2013 

Budowa zbiorników wodnych i zapór PN-EN 13361:2013 

Budowa kanałów PN-EN 13362:2013 

Infrastruktura transportu PN-EN 15382:2013 

 

 

Nieodzownym elementem produkcji w zakładzie płockim OBR S.A. jest kontrola jakości. 

Dzięki szczegółowym procedurom kontrolnym można zagwarantować deklarowaną 
żywotność produktów. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

CPR (Construction Products Regulation) ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych, nakładając na wszystkie przedsiębiorstwa specjalizujące 

się w produkcji wyrobów budowlanych (niezależnie od wykorzystywanego systemu oceny 

zgodności) obowiązek prowadzenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.  

W OBR S.A. Zakładowa Kontrola Produkcji, będąca stałym elementem systemu oceny 

zgodności oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, prowadzi ciągłą wewnętrzną kontrolę produkcji, zgodnie ze stosowanymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Na podstawie uzyskanych badań wystawiana jest deklaracja właściwości 

użytkowych, stanowiąca dokładną informację o zamierzonym zastosowaniu wyrobu, jego 

właściwościach użytkowych a także miejscu i warunkach stosowania.  

Dla prawidłowego procesu projektowania i wbudowania prowadzona jest  kontrola 

właściwości fizyko-mechanicznych : 

 

1.!Szerokość, zgodnie z:  

•! PN-EN 1848-2 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów. 

2.!Grubość, zgodnie z:  

•! PN- EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów;  

•! PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubości metodą 
skaningu mechanicznego; 
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•! ASTM D 5199 Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness of 

Geosynthetics; 

•! ASTM D 5994  Standard Test Method for Measuring Core Thickness of Textured 

Geomembranes. 

 

3.!Gramatura, zgodnie z:  

•! PN- EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -

- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów.  

4.!Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 

     Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu, zgodnie z:  

•! PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne; 

•! PN-EN ISO 527-3 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt - próbka typu 2 lub 5; 

•! EN 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów; 

•! ASTM D 6693 Standard Test Method for Determining Tensile Properties of 

Nonreinforced Polyethylene and Nonreinforced Flexible Polypropylene 

Geomembranes. 

      Wytrzymałość na rozdzieranie, zgodnie z: 

•! PN-EN 12310-1 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie 

(gwoździem); 

•! PN ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie wytrzymałości na 

rozdzieranie -- Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe - próbka 

kątowa; 

•! ASTM D 1004 !"#$%#&%'()*"'+)",-%' .-&' /$0"0#1'()#&'2)*0*"#$3)'-.'41#*"03'5016'

#$%'!,))"0$78' 

      Wytrzymałość złącza, zgodnie z: 

•! PN-EN 12317-2 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości złączy 

na ścinanie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów. 
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5.!Właściwości mechaniczne przy ściskaniu - Odporność na przebicie, zgodnie z: 

•! PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (metoda CBR); 

•! ASTM D 4833 L5*.'*)'# M245# N25,0'# J0)# O.'2P# Q-.+5-)2# R24745*.+2# 0J#

S20;2;$)*.24#*.'#R2A*52'#Q)0'-+54. 

 

  

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 4466 

– głowica 500N     

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 5967 – 

głowica 30kN 

Badanie przebicia statycznego metodą CBR na 

maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5967
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6.!Wskaźnik szybkości płynięcia, zgodnie z: 

•! PN-EN ISO 1133-1 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaźnika 

szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) 

tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Metoda standardowa. 

          Plastometr firmy Hanatec 

7.!Zawartość wilgoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waga elektroniczna MAC 50/NH firmy Nadwag 

 

8.!Czas indukcji utleniania, zgodnie z: 

•! ASTM D 3895 Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by 

Differential Scanning Calorimetry. 
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Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC firmy TA Instruments 

9.!Przyspieszone starzenie, zgodnie z: 

•! PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odporności na 

warunki klimatyczne; 

•! PN-EN 1296 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Metoda sztucznego starzenia przez 

długotrwałe działanie podwyższonej temperatur; 

 

                              
                        Komora starzeniowa z lampami UV firmy Q-Lab 
 

10.! Utlenianie, zgodnie z: 

•! PN-EN 14575 Bariery geosyntetyczne -- Metoda przesiewowa wyznaczania 

odporności na utlenianie. 
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Piec z wymuszonym obiegiem powietrza firmy Memmert 

11.! Zawartość sadzy, zgodnie z: 

•! ASTM D 1603 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

        Analizator termograwimetryczny TGA firmy TA Instruments 

 

Mając gwarancję wysokiej jakości otrzymanego produktu w postaci geomembrany HDPE 

Geochron należy uświadomić sobie, że to w konsekwencji od działań projektanta, 

wykonawcy robót i należytego nadzoru, zależeć będzie trwałość i bezpieczeństwo 

konstrukcji. 

 

   

4.!Zasady prawidłowego projektowania. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Typowy przekrój warstw uszczelnienia składowiska odpadów. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Sposób zakotwienia na koronie skarpy. 

 

 
 

Główne problemy stateczności systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach składowisk 

odpadów 
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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 

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 

 

 

 

4.3. Stateczność warstw geosyntetyków na skarpach. 

 

Niezbędnym elementem obliczeń jest sprawdzenie stateczności obsypki na geomembranie 

przykrywającej skarpę.  
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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: 

!" # $
%&'($)*+,(-)./01

%&'($23435).601$3%)7&10&1
 

 

!" #
*89

*8:
 

gdzie : 

β = kąt nachylenia skarpy 

δ = kąt tarcia pomiędzy geomembraną a obsypką 
      

                         
 

                  
         Schemat sił działających na różnej grubości obsypki na skarpach uszczelnionych geomembraną.  
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Skarpy obiektów inżynierskich wyłożonych geomembraną projektuje się na długości do 30 m. 

Przy dłuższych skarpach powinny być przewidziane ławy poziome. 

 

4.4. 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: 

 
     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. 

 

4.5. 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. 
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Poza tym w każdym projekcie powinny być rozrysowane wszystkie szczegóły konstrukcyjne, 

które projektant zakłada w swoim opracowaniu, a mianowicie: 

•! 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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5.! 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. 

 

5.1. 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. 
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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. 

 

5.2. 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 

 

5.3. 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 ) . 



20 
Źródło: www.inzynieriasrodowiska.com.pl 

!"#$%&'$()*+)+,-.*(&/.*()*

($+01%&')*

!,-$'%.*()*+,-.23&4&'$()$

,&%#&5$

6"#$%$()*

3*&7*70-$(2

82"&($'/4'&

,&#9:.*;

<$0*.,)*:.*()*+3*&7*70-$(2

,-.*%+.()/.:.*()*7

6"#$%$()*+'$-/4'2

%-*($5&'&+= &:>-&((*?

@&(4-&A$+/4$(1

1-.9%.*;

@&(4-&A$+3&4&'&B:)

&,*-$4&-C'

DA$(+7&(4$51

3*&7*70-$(2

E2/1(")+/.:.*3C#C'

"&(/4-1":2?(2:>

@&(4-&A$+?$"&B:)

/,&)(

F$%$()$

()*()/.:.9:*

F$%$()$+()/.:.9:*

82"&($()*+,&#9:.*;

,-C0(2:>

 Schemat kontroli jakości wykonawstwa na budowie. 

5.4. 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. 

 

5.5. 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, 
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•! 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). 

         

5.6. 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. 

 

5.7. 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.8. 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.  

 

5.8. 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. 

 

 

6.!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. 

 

6.1.! 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 
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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. 

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, 
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•! 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, 

•! 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. 

 

  6.2. Uszczelnienia rowów i zbiorników odparowujących. 

 

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 na zmiany stopnia plastyczności i 

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. 
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 Typowa konstrukcja uszczelnionego rowu w wykopie wg zaleceń OBR 

 

 

 
                        Typowa konstrukcja uszczelnionego rowu przy nasypie wg zaleceń OBR. 

 

 

Przy projektowaniu zbiorników retencyjno–odparowujących i retencyjno–rozsączających 

podstawowym problemem jest bardzo często płytko zalegający poziom wody gruntowej. 

Szczególnie istotne jest to dla zbiorników odparowujących – z uszczelnieniem geomembraną 
HDPE. 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 z wysokim poziomem zw. w. g. 

przedstawiono niżej. 
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Konstrukcja zbiornika retencyjno-odparowującego. 

 

 

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

innych systemów służących do obniżenia zwierciadła wody gruntowej pojawia się efekt 

„pływającego” uszczelnienia (wypór). 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. 

 

6.3. Stosowanie przepisów i norm. 

 

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. 
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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. 

 

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 wcześniejszej 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 i 

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. 
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Istotne jest również to, 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.  

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, 

bez wcześniejszych analiz i obliczeń, 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. 
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6.4. 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. 
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•! 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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6.5. 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. 

 

7. Podsumowanie. 
 

 Przytoczone przykłady zachowań określonych grup zawodowych z oczywistych  

względów nie wyczerpują tematu. 

Wprowadzane nowe procedury, legislacja, normowanie i aktualne SST dotyczące szczególnie 

opisywanej przez nas branży pozwolą na kolejne eliminowanie błędów projektowych i 

wykonawczych z korzyścią dla obiektów. 

Stosowanie geomembran i geosyntetyków towarzyszących wymaga przecież bardzo dobrego 

przygotowania merytorycznego projektantów i wykonawców robót. 

 

 

 

 
 

 

 


