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LABORATORYJNE BADANIA
WODOPRZEPUSZCZALNOĝCI POPRZECZNEJ POD
OBCIĄĩENIEM GEOWàÓKNINY EKSPLOATOWANEJ
NA SKàADOWISKU ODPADÓW
Sylwia StĊpieĔ, Piotr OsiĔski, Eugeniusz Koda
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Geowáókniny są materiaáami szeroko stosowanym w systemach drenarskich
takich obiektów, jak skáadowiska odpadów komunalnych. Ich gáówną funkcją jest ograniczenie efektu kolmatacji drenaĪu. Parametrem, którego wyznaczenie determinuje przydatnoĞü geowáókniny przy tego typu rozwiązaniach, jest wodoprzepuszczalnoĞü poprzeczna.
W artykule zaprezentowana zostaáa metodyka i wyniki badaĔ wodoprzepuszczalnoĞci poprzecznej geowáókniny eksploatowanej oraz czystej, poddanych obciąĪeniom normowym.
Celem badaĔ byáo okreĞlenie przepuszczalnoĞci na róĪnym etapie oraz w róĪnych warunkach obciąĪeniowych podczas eksploatacji materiaáu. Badania przeprowadzone zostaáy
przy zastosowaniu obowiązujących norm. Uzyskane wyniki pozwoliáy oceniü faktyczne
zmiany wodoprzepuszczalnoĞci poprzecznej geowáókniny czystej i eksploatowanej pobranej ze skáadowiska odpadów Radiowo, w zaleĪnoĞci od przyáoĪonego obciąĪenia, oraz
zwery¿kowaü efektywnoĞü zastosowanego materiaáu.
Sáowa kluczowe: geowáóknina, obciąĪenie, kolmatacja, wodoprzepuszczalnoĞü

WSTĉP
Jednym z gáównych elementów bezpiecznej eksploatacji skáadowisk odpadów komunalnych jest poprawnie zaprojektowany system odprowadzania odcieków. W tym celu
bardzo czĊsto zalecane jest zastosowanie materiaáów geosyntetycznych poprawiających
efektywnoĞü dziaáania systemów drenarskich na tego typu obiektach [Fannin i in. 1998,
Narejo 2005, StĊpieĔ i in. 2012]. Jednak podczas procesu selekcji odpowiedniej do wbudowania geowáókniny naleĪy pamiĊtaü, iĪ jednym z gáównych problemów mogących wystąpiü podczas eksploatacji jest efekt kolmatacji, którego wpáyw (w róĪnych warunkach
obciąĪenia) zostaá przeanalizowany w niniejszym artykule.
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Materiaá badawczy wykorzystany do analizy zostaá pobrany z rowów drenaĪowo-retencyjnych obok skáadowiska odpadów Radiowo. Skáadowisko Radiowo zlokalizowane jest w póánocnozachodniej czĊĞci Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Od wczesnych lat 60. do 1991 roku odpady komunalne skáadowane byáy
w sposób niekontrolowany. Obecnie teren zajmowany przez odpady to okoáo 15 ha,
a bryáa skáadowiska siĊga wysokoĞci 60 m. Od 1992 roku na skáadowisku deponowane są
jedynie odpady balastowe pochodzące z kompostowni zlokalizowanej obok skáadowiska.
Balast skáada siĊ gáównie z odpadów plastikowych, tekstylnych, szklanych oraz gruzu
budowlanego. Skáadowisko Radiowo do koĔca lat 90. nie byáo zaopatrzone w Īaden system zabezpieczający Ğrodowisko gruntowo-wodne przed odciekami migrującymi ze skáadowiska. Dopiero na początku 2000 roku wprowadzone zostaáy zabiegi rekultywacyjne,
na które skáadaáy siĊ m.in.: instalacja przesáony przeciw¿tracyjnej, drenaĪ odcieków oraz
odbierające odcieki rowy drenaĪowo-retencyjne zaprojektowane od strony zachodniej
(rowy A i B) oraz od strony wschodniej (rowy C i D) [Koda 2011].
Badania przedstawione w artykule przeprowadzone zostaáy na geowáókninie polipropylenowej igáowanej o masie powierzchniowej 500 g·m–2. Materiaá pobrany zostaá
z rowów drenaĪowo-retencyjnych C i D, bĊdących czĊĞcią systemu odwodnienia na skáadowisku Radiowo [StĊpieĔ i in. 2012]. Gáównym zadaniem rowów, o szerokoĞci dna 2 m
i nachyleniu skarp 1 : 1,5 m, byá odbiór odcieków ze skáadowiska oraz wód opadowych
spáywających ze skarp. Dodatkową funkcją byáa retencja nadmiaru wód odciekowych
z okresów deszczowych. Skarpy rowów zostaáy wyáoĪone betonowymi páytami aĪurowymi typu EKO, uáoĪonymi na badanej geowáókninie oraz podsypce piaskowej o miąĪszoĞci 0,1 m. Konstrukcja rowów przedstawiona zostaáa na rysunkach 1 i 2. Geowáóknina
wykorzystana do badaĔ przepuszczalnoĞci pod obciąĪeniem pobrana zostaáa podczas prac
związanych z projektem zamiennym uksztaátowania bryáy skáadowiska [Koda 2012].

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat konstrukcji rowów drenaĪowo-retencyjnych na skáadowisku Radiowo wraz
z dodatkowymi elementami zabezpieczeĔ Ğrodowiska
Scheme of drainage ditches construction at Radiowo land¿ll site, including additional
environment protecting elements
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Umocnienie skarp rowów C i D
Slope reinforcement of ditches C and D

CEL I METODYKA BADAē
Celem badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu zakolmatowania geowáókniny na jej przepuszczalnoĞü poprzeczną, w zaleĪnoĞci od przyáoĪonego obciąĪenia. Badania zostaáy przeprowadzone w aparacie do wyznaczania wodoprzepuszczalnoĞci w kierunku prostopadáym
do powierzchni materiaáu, na próbkach geowáókniny czystej i eksploatowanej pobranej
z rowów retencyjnych C i D ze skáadowiska odpadów Radiowo. DoĞwiadczenie zostaáo
przeprowadzone w warunkach bez obciąĪenia, metodą staáej wysokoĞci naporu hydraulicznego wedáug normy PN-EN ISO 11058: 2010 oraz w warunkach pod obciąĪeniem
wedáug normy EN ISO 10776:2012 (Geotextiles and geotextile-related products – Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load). Pomiar
wodoprzepuszczalnoĞci geowáókniny zostaá przeprowadzony z wykorzystaniem aparatury bĊdącej na wyposaĪeniu Centrum Wodnego SGGW (rys. 3).
Elementy stanowiska badawczego (rys. 3 ) obejmują: 1 – zbiornik z wodą zasilającą,
odpowietrzoną, 2 – pokrĊtáo do regulacji róĪnicy naporu hydraulicznego, 3 – obudowĊ
przyrządu do pomiaru wodoprzepuszczalnoĞci, 4 – uchwyt do mocowania próbki, 5 – zawór dáawiący wlot wody, 6 – pojemnik do zbierania wody, 7 – urządzenie rejestrujące,
8 – zbiornik do odpowietrzania wody.
Badanie prĊdkoĞci przepáywu bez obciąĪenia polegaáo na pomiarze przepáywu wody
prostopadle do páaszczyzny próbki geowáókniny w okreĞlonym czasie oraz przy odpowiednio zadanym gradiencie hydraulicznym. PowyĪsze czynnoĞci zostaáy powtórzone
dla piĊciu wielkoĞci naporu hydraulicznego, kolejno dla: 70, 56, 42, 28 i 14 mm [PN-EN
ISO 11058:2010] dla 5 próbek materiaáu o powierzchni 0,001963 m2 kaĪda. Do badania
wykorzystano pojedynczą warstwĊ geowáókniny czystej oraz eksploatowanej pobranej
z rowów C i D. W cylindrze zastosowano siatkĊ podtrzymującą w celu unikniĊcia odksztaácenia materiaáu pod wpáywem naporu wody przepáywającej przez uchwyt zamontowany
w urządzeniu do badania wodoprzepuszczalnoĞci (rys. 4). Rzeczywista objĊtoĞü wody
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Szczegóá 4
Detail 4
Táok wraz z mechanizmem
obciąĪającym
Piston with loading equipment
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Rys. 3.
Fig. 3.

Widok stanowiska do wyznaczania charakterystyk wodoprzepuszczalnoĞci geowáókniny
w kierunku prostopadáym do powierzchni wyrobu (opis elementów zawarty w tekĞcie)
Laboratory equipment for determination of geotextile water permeability characteristics
in normal direction to the plane (for description of elements please refer to text)

zostaáa ustalona na podstawie Ğredniej z trzech odczytów. Procedury badania prĊdkoĞci
przepáywu dla próbek pod obciąĪeniem byáy zbliĪone do omawianych powyĪej. RóĪniáy siĊ jedynie wysokoĞcią naporu hydraulicznego zadanego dla próbek geowáókniny,
który wynosiá 50 mm. W cylindrze zastosowano warstwy szklanego granulatu i siatki
podtrzymujące, aby uniknąü odksztaácenia materiaáu oraz odwzorowaü warunki gruntowe (rys. 4). Na przygotowaną próbkĊ dziaáaá táok pod odpowiednim obciąĪeniem,
wynoszącym: 2, 20, 200 kPa.
a

b
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siatka podtrzymująca
(reinforcing mesh)
próbka geowáókniny
(non-woven geotextile
sample)

12345678-
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Rys. 4
Fig. 4

táok z dnem perforowanym
(pisot with perforated bed)
siatka druciana (steel mesh)
granulat szklany (glass aggregates)
siatka druciana (steel mesh)
próbka geowáókniny (non-woven
geotextile ample)
siatka druciana (steel mesh)
granulat szklany (glass aggregates)
siatka druciana (steel mesh)
dno perforowane (perforated bed)

Cylinder z próbką do badaĔ: a – bez obciąĪenia, b – pod obciąĪeniem
Cylinder with tested ample: a – without load, b – under load
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WYNIKI BADAē
Po przeprowadzonych badaniach przepáywu bez obciąĪenia dla kaĪdej próbki i przy
zadanych naporach hydraulicznych zostaáa obliczona prĊdkoĞü przepáywu wody z wykorzystaniem nastĊpujących wzorów empirycznych [PN-EN ISO 11058:2010]:
v20 =

V ⋅ Rt
[m⋅s –1]
A⋅t

(1)

gdzie:
Rt =

ηT
1, 762
[ −]
=
η 20 1 + 0, 0337 ⋅ T + 0, 00022 ⋅ T 2

(2)

ηT =

1, 78
1 + 0,337 ⋅ T + 0, 00022 ⋅ T 2

(3)

[mPa⋅s]

gdzie:
V – zmierzona objĊtoĞü wody [m3],
Rt – wspóáczynnik korekcyjny w odniesieniu do wody o temperaturze 20°C [–],
T – temperatura wody podczas badania [°C],
A – czynna powierzchnia próbki [m2],
t – czas zmierzony do momentu osiągniĊcia objĊtoĞci wody V [s],
ȘT – lepkoĞü dynamiczna w temperaturze badania T°C [mPa·s],
Ș20 – lepkoĞü dynamiczna w temperaturze 20°C [mPa·s].
Norma EN ISO 10776:2012 zaleca, aby wskaĨnik prĊdkoĞci przepáywu dla próbek
badanych pod obciąĪeniem 2, 20 i 200 kPa zostaá obliczony wedáug wzoru:
vN50/σ =

V
[m⋅s −1 ]
A⋅t

(4)

Po opracowaniu wyników badaĔ na podstawie otrzymanego równania krzywej obliczono wskaĨnik prĊdkoĞci przepáywu (VH50) dla wysokoĞci naporu hydraulicznego równego 50 mm. Dodatkowo zostaá obliczony wspóáczynnik wodoprzepuszczalnoĞci (kn) dla
tej samej wysokoĞci naporu hydraulicznego wedáug wzoru:
kn =

V ⋅g
[m⋅s −1 ]
A ⋅ t ⋅ Δh

(5)

gdzie:
g – gruboĞü badanego materiaáu przy zadanym obciąĪeniu [m],
ǻh – róĪnica ciĞnieĔ nad i pod badaną próbką, wyraĪona wysokoĞcią sáupa wody [m].
ObjĊtoĞü wody pomierzona dla próbek geowáókniny czystej przy zadanych gradientach
miaáa wiĊksze rozbieĪnoĞci niĪ objĊtoĞü wody dla próbek geowáókniny eksploatowanej.
Architectura 11 (4) 2012
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Przy najwiĊkszym zadanym gradiencie hydraulicznym odnotowano znaczące róĪnice
prĊdkoĞci i objĊtoĞci przepáywu. Na podstawie analizy statystycznej i z wykorzystaniem
programu Microsoft Excel na rysunku 5 w formie gra¿cznej przedstawiono zaleĪnoĞü
prĊdkoĞci przepáywu wody od wysokoĞci naporu hydraulicznego dla próbek geowáókniny czystej oraz dla próbek geowáókniny eksploatowanej, pobranych z rowów drenaĪoworetencyjnych C i D. Przedstawione linie trendu oraz wspóáczynniki korelacji liniowej R2
(rys. 5) wskazują na wysoką dodatnią korelacjĊ pomiĊdzy analizowanymi cechami oraz
dobrą jakoĞü przewidywania. Zmniejszenie przepuszczalnoĞci eksploatowanej geowáókniny moĪe wynikaü zarówno z kolmatacji mechanicznej, jak i biologicznej, obserwowanej w systemach drenaĪowych na terenie skáadowisk odpadów komunalnych [Brachman
i in. 2000, Rowe i Yu 2010, Gardoni i in. 2010]. ZróĪnicowanie charakterystyk przepáywu
wody dla geowáókniny czystej wynika prawdopodobnie z niejednorodnoĞci strukturalnej
tego produktu. Po opracowaniu wyników badaĔ na podstawie otrzymanego równania
charakterystyki przepáywu obliczono wskaĨnik prĊdkoĞci (VH50) dla wysokoĞci naporu
hydraulicznego równego 50 mm (tab. 1).
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Rys. 5.
Fig. 5.

Charakterystyki prĊdkoĞci przepáywu wody dla badanych próbek geowáókniny
Flow velocity characteristics for tested non-woven geotextile samples

W tabeli 1 zestawiono równieĪ obliczone wielkoĞci wskaĨników prĊdkoĞci dla próbek
geowáóknin zbadanych pod obciąĪeniem, a na rysunku 6 przedstawiono gra¿cznie zaleĪnoĞü prĊdkoĞci przepáywu w skali logarytmicznej od zadanego obciąĪenia wynoszącego
odpowiednio 2, 20 i 200 kPa.
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Tabela 1. WielkoĞü wskaĨników prĊdkoĞci przepáywu dla badanych próbek geowáókniny pod obciąĪeniem
Table 1. The values of Àow velocity index for tested non-woven geotextile samples under load
Spadek wskaĨnika prĊdkoĞci przeWskaĨnik prĊdkoĞci przepáywu
páywu
Flow velocity index
Decrease
of
À
ow velocity index
V
ObciąĪenie [kPa]
Load

Bez obciąĪenia
Without load
2

H50

[m·s–1]
Geowáóknina
Non-woven geotextile
czysta
rów D
rów C
pure
ditch D
ditch C

[%]
Geowáóknina
Non-woven geotextile
czysta
rów D
rów C
pure
ditch D
ditch C

0,0636

0,0177

0,0087

100

72

86

0,0277

0,0102

0,0043

56

42

51

20

0,0242

0,0087

0,0036

62

51

59

200

0,0132

0,0049

0,0022

79

72

75

WskaĨnik prĊdkoĞci przepáywu wody przy gradiencie 50 mm dla próbek geowáókniny eksploatowanej pobranej z rowu C jest 7-krotnie mniejszy, natomiast dla próbek
geowáókniny z rowu D jest tylko 3-krotnie mniejszy niĪ dla próbek geowáókniny czystej
(rys. 6). WiĊksze zakolmatowanie geowáókniny pobranej z rowu C wynikaáo z wyĪszych
stĊĪeĔ zawiesiny ogólnej zawartej w odciekach ze skáadowiska, spáywających do tego
rowu (4200 mg·dm–3 w rowie C wobec 2380 mg·dm–3 w rowie D) oraz innych wskaĨników zanieczyszczenia badanych w ramach monitoringu skáadowiska Radiowo [Golimowski i Koda 2005].
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próbka geowáókniny "czystej"
"pure" geotextile sample
próbka geowáókniny pobranej z rowu D
geotextile sample collected from ditch D

y

prĊdkoĞü przepáywu, V [m·s–1]
Àow velocity

próbka geowáókniny pobranej z rowu C
geotextile sample collected from ditch C

0,01

0,001
0

50

100

150

200

250

obciąĪenie [kPa]
load

Rys. 6.
Fig. 6.

ZaleĪnoĞü prĊdkoĞci przepáywu wody od obciąĪenia dla badanych próbek geowáókniny
Relationship of the Àow velocity and load for tested non-woven geotextile samples
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W tabeli 2 zostaáy przedstawione wielkoĞci wspóáczynnika wodoprzepuszczalnoĞci
dla badanych materiaáów. Procentowy spadek wspóáczynnika wodoprzepuszczalnoĞci
pod wpáywem dziaáającego obciąĪenia jest proporcjonalny do spadku wskaĨnika prĊdkoĞci przepáywu. Zmniejszenie tego wspóáczynnika o 80% w najbardziej niekorzystnym
przypadku, czyli dla najbardziej zakolmatowanej geowáókniny pobranej z rowu C i pod
najwiĊkszym obciąĪeniem, wynoszącym 200 kPa, nadal speánia jedno z kryteriów (równanie 6), mówiące o tym, Īe przepuszczalnoĞü geowáókniny lub innego materiaáu geotekstylnego musi byü 10-krotnie wiĊksza niĪ przepuszczalnoĞü gruntu przylegającego do
geotekstyliów:
kgeowáokniny > 10kgruntu

(6)

gdzie: kgeowáókniny – wspóáczynnik wodoprzepuszczalnoĞci geowáókniny,
kgruntu – wspóáczynnik przepuszczalnoĞci gruntu.
W warunkach podáoĪa skáadowiska Radiowo wspóáczynnik przepuszczalnoĞci gruntu
przylegającego do geowáókniny mieĞciá siĊ w zakresie kgruntu = 5·10–6 – 1·10–5, a wiĊc jest
kilkanaĞcie razy mniejszy niĪ przepuszczalnoĞü czĊĞciowo zakolmatowanej geowáókniny
pod obciąĪeniem.
Tabela 2. WielkoĞü wspóáczynników wodoprzepuszczalnoĞci poprzecznej dla badanych próbek
geowáókniny pod obciąĪeniem
Table 2. The values of water permeability coef¿cient for tested non-woven geotextile samples
under load
Wspóáczynnik wodoprzepuszczalnoĞci Spadek wspóáczynnika wodoprzepuszpoprzecznej
czalnoĞci poprzecznej
Permeability coef¿cient of normal
Decrease of permeability coef¿cient
direction to the plane
normal direction to the plane
ObciąĪenie
kg
Load
[%]
[m·s–1]
[kPa]
Geowáóknina
Geowáóknina
Non-woven geotextile
Non-woven geotextile
czysta
rów D
rów C
czysta
rów D
rów C
pure
ditch D
ditch C
pure
ditch D
Ditch C
Bez obciąĪenia
0,0079
0,0029
0,00133
100
64
83
Without load
2
0,0034
0,0019
0,00060
57
35
55
20

0,0030

0,0016

0,00050

62

44

62

200

0,0021

0,0008

0,00031

74

74

77

PODSUMOWANIE
Odpowiedni dobór materiaáów geosyntetycznych na warstwy ¿ltracyjne ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia efektywnej pracy i trwaáoĞci systemów drenaĪowych.
Podstawowe znaczenie ma tu znajomoĞü cech ¿zycznych i hydraulicznych oraz ich niezmiennoĞci w czasie pracy. Istotna jest takĪe ĞwiadomoĞü zagroĪeĔ wynikających ze
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skáadu cieczy (odcieków) ¿ltrującej przez materiaá oraz sufozyjnoĞü chronionego gruntu.
Badania wodoprzepuszczalnoĞci poprzecznej geowáókniny polipropylenowej przeprowadzono dla próbek czystych i próbek geowáókniny eksploatowanej pobranej ze skarp
rowów drenaĪowo-retencyjnych na skáadowisku Radiowo. DuĪy wpáyw na róĪny stopieĔ
kolmatacji badanej geowáókniny miaáy zróĪnicowane wielkoĞci zawiesiny ogólnej zawartej w odciekach przepáywających przez ten materiaá oraz praca materiaáu pod róĪnymi
obciąĪeniami [Bergado i in. 2001, Hong i Wu 2011]. Przeprowadzone badania wykazaáy,
Īe spadek wspóáczynnika wodoprzepuszczalnoĞci geowáókniny po 12 latach eksploatacji
wynosiá okoáo 85%, jednakĪe nie ograniczyáo to dziaáania ukáadu ¿ltracyjnego, a wspóáczynnik przepuszczalnoĞci geowáókniny (czĊĞciowo zakolmatowanej) zapewniaá wystarczający dopáyw odcieków do rowów drenaĪowo-retencyjnych.
Po przeprowadzonych badaniach wedáug normy PN-EN ISO 11058:2011 i EN ISO
10776:2012 moĪna zauwaĪyü duĪe rozbieĪnoĞci w metodyce badaĔ oraz interpretacji
wyników. Przy wyznaczaniu wskaĨnika prĊdkoĞci przepáywu pod obciąĪeniem wedáug
wzoru (4) nie jest brana pod uwagĊ temperatura wody, która wpáywa na lepkoĞü tej
cieczy. Ponadto nowa norma do wyznaczania wodoprzepuszczalnoĞci materiaáów geotekstylnych nie jest precyzyjna, tak wiĊc jej interpretacja takĪe nie jest jednoznaczna.
Dodatkową obserwacją jest przewidywany efekt znacznego spadku wodoprzepuszczalnoĞci geowáókniny pod zadanym obciąĪeniem, co w przypadku systemów drenarskich
na skáadowiskach odpadów ma niewątpliwie istotne znaczenie [Hufenus i Schrade 2006,
Bhandari i Han 2010]. Powodem tego jest fakt, iĪ systemy te, wyposaĪone w warstwy
ochronne wykonane z geo¿ltrów, są naraĪone na przejmowanie znacznych obciąĪeĔ od
warstw skáadowanych odpadów.
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LABORATORY TESTS OF WATER PERMEABILITY UNDER LOAD
OF NON-WOVEN GEOTEXTILE EXPLOITED AT LANDFILL SITE
Abstract. The non-woven geotextile is a commonly used material as a component ful¿lling
drainage systems especially on sites such as municipal waste land¿lls. The main advantage
of geo¿lters is they help minimizing a clogging effect of drainage. The parameter that determinates the application usability of this product is water permeability. The paper present
the research methodology and results analyses obtained from laboratory measurements for
pure and exploited non-woven geotextiles under loads. The aim of the research was to
determinate water permeability under differ exploitation and loading conditions. The measurements were conducted according to national standards. The results obtained allowed
assessment of water permeability changes of tested material in time and under loads, and
also allowed veri¿cation of the effectiveness of applied geo¿lters which were collected
from the old municipal solid waste land¿ll.
Key words: non-woven geotextile, load, clogging, water permeability
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