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WPàYW TEMPERATURY NA PARAMETRY
WYTRZYMAàOĝCIOWE GEOTKANINY
WYKORZYSTANEJ DO BUDOWY KONSTRUKCJI
OPOROWEJ NA SKàADOWISKU
Anna Miszkowska, Sylwia StĊpieĔ, Agnieszka Jasko,
Eugeniusz Koda
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Geotkaniny są materiaáami wykorzystywanymi m.in. do zbrojenia i separacji
gruntu. Ich dobór powinien uwzglĊdniaü wytrzymaáoĞü na rozciąganie niezbĊdną dla zaáoĪonego efektu wzmocnienia gruntu, a takĪe wydáuĪalnoĞü dostosowaną do przewidywanego stopnia osiadania oraz warunków wbudowania materiaáu. W artykule zaprezentowano
metodykĊ i wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na rozciąganie metodą szerokich próbek dwóch
geotkanin polipropylenowych, wykorzystywanych do zbrojenia gruntu przy formowaniu
konstrukcji oporowej, wzmacniającej statecznoĞü skarpy skáadowiska Radiowo [Koda
2011]. Materiaá ten na skáadowisku moĪe pracowaü w podwyĪszonej temperaturze. Celem
badaĔ byáo okreĞlenie parametrów wytrzymaáoĞciowych w temperaturze od 20 do 80°C.
Uzyskane wyniki badaĔ pozwoliáy oceniü zmiany powyĪszych parametrów, a takĪe zwery¿kowaü rzeczywiste parametry zastosowanych materiaáów. Porównano takĪe uzyskane
parametry badanych geotkanin z informacjami podanymi przez producenta.
Sáowa kluczowe: geotkanina polipropylenowa, wytrzymaáoĞü na rozciąganie, grunt zbrojony, skáadowisko odpadów

WSTĉP
Geosyntetyki to materiaáy z tworzyw sztucznych, które uáatwiają wzmocnienie, zabezpieczenie, posadowienie czy renowacjĊ obiektów budowlanych [Holtz i in. 1998, Koerner 1999, DuszyĔska 2012]. Wykorzystanie ich w budownictwie czĊsto skraca czas
realizacji inwestycji, a takĪe zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, na przykáad
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konstrukcje z gruntu zbrojonego geosyntetykami uwaĪane są za najbardziej ekonomiczne. Z analiz francuskiego inĪyniera Vidala, promotora technologii ziemnych konstrukcji
oporowych, wynika, Īe róĪnica cen wynosi nawet 30–60% mniej od tradycyjnych rozwiązaĔ [Wesoáowski i in. 2000, KosiĔski 2010]. NaleĪy mieü jednak na uwadze, iĪ wyroby z tworzyw sztucznych podczas eksploatacji zmieniają wraz z upáywem czasu swoje
wáaĞciwoĞci uĪytkowe, stąd tak istotny jest odpowiedni dobór materiaáu geosyntetycznego i formy, w jakiej bĊdzie wystĊpowaá w zaleĪnoĞci od jego przeznaczenia [Mandhavi
i Murthy 2007, Kiersnowska i in. 2014]. W przypadku materiaáu, który ma byü uĪyty
do zbrojenia konstrukcji, waĪne jest przeprowadzenie badaĔ laboratoryjnych uwzglĊdniających wymagane parametry wytrzymaáoĞciowe czy moĪliwoĞü naraĪenia omawianych materiaáów na podwyĪszoną temperaturĊ [ChodyĔski 2002, Zornberg i in. 2004,
Alenowicz 2009], co zostaáo przeanalizowane w niniejszym artykule. Temperatura ma
wpáyw na wáaĞciwoĞci ¿zyczne oraz mechaniczne geotkanin, w tym na wytrzymaáoĞü
na rozciąganie [Karademir i Frost 2014]. Na skáadowisku odpadów komunalnych moĪe
przekraczaü 70°C [Yoshida i Rowe 2003], dlatego podjĊto badania wpáywu temperatury
na parametry wytrzymaáoĞciowe geotkaniny stosowanej do budowy konstrukcji oporowej na skáadowisku Radiowo. Prawidáowy dobór geotkaniny na warstwy zbrojeniowe
ma bowiem podstawowe znaczenie dla zapewnienia trwaáoĞci konstrukcji [Hsieh i Tseng
2008].
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu temperatury na wytrzymaáoĞü na rozciąganie i wydáuĪenie wzglĊdne geotkanin oznaczonych symbolami A oraz B,
a takĪe porównanie uzyskanych wartoĞci z danymi technicznymi podanymi przez producenta.
OBIEKT I METODYKA BADAē
Materiaá badawczy stanowiáy dwie geotkaniny polipropylenowe PP (geotkaniny
– geotekstylia tkane, zbudowane z dwóch ukáadów wáókien krzyĪujących siĊ pod kątem
prostym [Wesoáowski i in. 2000]), oznaczone symbolami A i B.
Polipropylen naleĪy do grupy tworzyw termoplastycznych o budowie póákrystalicznej. Charakteryzuje siĊ duĪą trwaáoĞcią i sztywnoĞcią oraz minimalnym wskaĨnikiem
cháonnoĞci wody. Polipropylen jest jednak podatny na oksydacjĊ, dlatego przy wytwarzaniu tworzyw PP stosowane są dodatki w celu ochrony materiaáu przed procesem starzenia
siĊ [Linek i Tarniowy 2001, Yeo 2008, Greenwood i in. 2012]. NaleĪy wziąü pod uwagĊ
fakt, Īe wáaĞciwoĞci chemiczne tworzyw sztucznych wpáywają na ich odpornoĞü na dziaáanie czynników Ğrodowiskowych i czynników biologicznych [Klein 2011]. Parametry
geotkanin A i B przedstawiono w tabeli 1.
Schemat uáoĪenia geotkanin w konstrukcji oporowej na skáadowisku odpadów Radiowo, która jest de¿niowana, jako bierna Ğciana oporowa (betonowy mur zbudowany
na páycie fundamentowej), gdzie betonowe lico oraz konstrukcja z gruntu zbrojonego są
od siebie niezaleĪne, oddzielone drenaĪową zasypką piaszczystą, pokazano na rysunku 1.
Na osiem warstw geotkaniny, cztery (licząc od doáu) stanowi geotkanina A, a cztery górne – geotkanina B. Wszystkie warstwy mają dáugoĞü okoáo 5 m oraz wysokoĞü rozstawy
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Tabela 1. Dane techniczne geotkanin deklarowane przez producentów
Table 1. Speci¿cations woven geotextiles declared by the manufacturers

Parametr
Parameter

Jednostka
Unit

Materiaá
Material
Geotkanina A
Woven geotextile A

Geotkanina B
Woven geotextile B

Masa powierzchniowa
Mass per unit area

kg·m–2

0,12 ±10%

0,10 ±10%

WytrzymaáoĞü na rozciąganie wzdáuĪ
Tensile strength along the ¿ber

kN·m–1

>25

>23

WytrzymaáoĞü na rozciąganie wszerz
Tensile strength cross the ¿ber

kN·m–1

>20

>20

WydáuĪenie wzglĊdne przy zerwaniu wzdáuĪ
Elongation at rupture lengthwise

%

18 ±4

18 ±4

WydáuĪenie wzglĊdne przy zerwaniu w poprzek
Elongation at rupture crosswise

%

12 ±3

13 ±3

0,5 m, a dáugoĞü kotwienia w warstwie czoáowej – okoáo 1,5 m. Zakáad dla obu geotkanin wynosi minimum 0,5 m. Lico kolejnej warstwy przesuniĊte (cofniĊte) jest o 0,1 m
wzglĊdem lica warstwy niĪszej. BudowĊ muru oporowego z zasypką gruntu zbrojonego
geotkaniną przedstawiono na rysunku 2, wzniesiony zaĞ mur oporowy – na rysunku 3.

Rys. 1.
Fig. 1.

Przekrój charakterystyczny muru oporowego [Koda i in. 2012]
Cross-section of the retaining structure [Koda et al. 2012]

Badanie zostaáo wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 10139:2010 w Pracowni
BadaĔ Geosyntetyków Centrum Wodnego SGGW w Warszawie (rys. 4).
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Rys. 2.
Fig. 2.

Budowa muru oporowego
Building of a retaining structure

Rys. 3.
Fig. 3.

Widok muru oporowego od strony poáudniowo-wschodniej
A view of a retaining structure on the south-east

Pierwszym etapem badania byáo przygotowanie piĊciu próbek o szerokoĞci nominalnej 0,20 m, i dáugoĞci nominalnej 0,10 m. Przyczyną zastosowania w tej metodzie znacznie wiĊkszej szerokoĞci próbki od jej dáugoĞci jest zdolnoĞü przewĊĪania siĊ materiaáów
geosyntetycznych pod wpáywem dziaáania siáy rozciągającej, co mogáoby wpáynąü negatywnie na wyniki odnoszone do materiaáu o wiĊkszej powierzchni. WyciĊtą z arkusza
próbkĊ umieszczono w szczĊkach maszyny wytrzymaáoĞciowej. NastĊpnie w odlegáoĞci
0,06 m w punktach umieszczonych na osi symetrii próbki naklejono znaczniki w postaci
biaáej taĞmy. Znaczniki sáuĪyáy jako punkt odniesienia dla ekstensometru optycznego, za
pomocą którego okreĞla siĊ przyrost dáugoĞci rzeczywistej odcinka pomiarowego próbki
w trakcie badania. Kolejnym etapem byáo zaznaczenie na próbce dwóch pionowych linii
ograniczających szerokoĞü nominalną próbki, do których rozcinano pozostawiony naddatek materiaáu.
Próbka rozciągana byáa siáą przyáoĪoną wzdáuĪnie, aĪ do momentu jej zerwania ze
staáą prĊdkoĞcią równą 20 mm·min–1.
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Legenda – Legend:
a – ogniwo obciąĪnikowe
load cell
b – szczĊki mechaniczne
mechanical jaws
c – komora klimatyczna
climatic chamber
d – sterownik zrywarki i komory klimatycznej
tensile testing machine and climatic
chamber controller
e – zbiornik z ciekáym azotem
container with liquid nitrogen
f – ekstensometr
extensometer
g – komputer rejestrujący
computer recording
Rys. 4.
Fig. 4.

Stanowisko do wyznaczania wytrzymaáoĞci na rozciąganie [StĊpieĔ 2014]
Laboratory equipment for tensile testing [StĊpieĔ 2014]

Badania przeprowadzono za pomocą zrywarki wydáuĪonej o maksymalnej sile 75 kN
w temperaturze aklimatyzacji laboratorium 20°C i kolejno w temperaturze 40°C, 60°C
oraz 80°C. W przypadku badania w podwyĪszonej temperaturze na aparaturĊ nasuwano
komorĊ grzewczą. Parametry przebiegu badania ustalano na zintegrowanym urządzeniu
kontrolnym. Dla kaĪdej temperatury zbadano piĊü próbek.
Pomiary zostaáy wykonane w dwóch kierunkach uáoĪenia wáókien geotkaniny:
wzdáuĪnym oraz poprzecznym, jednak w niniejszym artykule omówiono tylko wyniki
badaĔ wytrzymaáoĞci na rozciąganie we wzdáuĪnym kierunku uáoĪenia wáókien geotkaniny, poniewaĪ w takim kierunku pracuje ona w omawianej konstrukcji oporowej.
WytrzymaáoĞü na rozciąganie (T) badanych geotkanin zostaáa obliczona na podstawie
nastĊpującego wzoru [PN-EN ISO 10319:2010]:
T = Fmax · c [kN·m–1]

(1)

gdzie: Fmax – maksymalna siáa rozciągająca [kN],
1
c
– dla geotkanin,
B
B – nominalna szerokoĞü próbki [m].
WYNIKI BADAē
WytrzymaáoĞü na rozciąganie (T), obliczona ze wzoru (1), jest wartoĞcią maksymalną
uzyskaną przy statycznym zerwaniu materiaáu oraz utracie noĞnoĞci. Odpowiednio dla
niej odczytano wydáuĪenie wzglĊdne, İ [%], przy maksymalnym obciąĪeniu w kierunku
wzdáuĪnym.
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Na podstawie analizy statystycznej w tabeli 2 przedstawiono Ğrednią wytrzymaáoĞü
na rozciąganie oraz wydáuĪenie wzglĊdne przy maksymalnym obciąĪeniu, a takĪe odchylenia standardowe (s) i wspóáczynniki zmiennoĞci (V) w temperaturze od 20 do 80°C
dla badanych próbek geotkaniny A oraz B we wzdáuĪnym uáoĪeniu wáókien. Z kolei na
rysunkach 5 i 6 pokazano zaleĪnoĞci miĊdzy tymi parametrami.
Tabela 2. ĝrednie wielkoĞci wytrzymaáoĞci na rozciąganie (T) i wydáuĪenia wzglĊdnego (İ) dla
badanych próbek geotkaniny w temperaturze od 20°C do 80°C, w kierunku wzdáuĪnym
(dla kaĪdej temperatury zbadano piĊü próbek)
Table 2. Average values of tensile strength (T) and elongation (İ) at rupture lengthwise for tested
woven geotextiles samples from 20°C to 80°C (for each temperature ¿ve samples were
tested)
Geotkanina
Woven geotextile
Temperatura
Temperature
[°C]
T-max

İ-max

Rys. 5.

Fig. 5.

A

B

20

40

60

80

20

40

60

80

x [kN·m–1]

21,23

20,68

16,56

12,41

24,13

23,99

19,71

16,25

s [kN·m–1]

0,80

0,87

0,57

0,29

0,86

0,43

0,39

0,51

V [–]

0,04

0,04

0,03

0,02

0,04

0,02

0,02

0,03

x [%]

17,15

19,60

23,24

25,26

16,71

19,55

21,25

23,71

s [%]

1,72

1,37

1,40

1,75

0,79

0,93

1,23

0,71

V [–]

0,10

0,07

0,06

0,07

0,05

0,05

0,06

0,03

ZaleĪnoĞü wydáuĪenia wzglĊdnego (İ) od wytrzymaáoĞci na rozciąganie (T) dla kierunku
wzdáuĪnego badanych próbek geotkaniny A w temperaturze od 20°C do 80°C (typowe
krzywe)
Strain and load per unit width relationship for tested woven geotextile A samples from
20°C to 80°C for the main direction (typical curves)
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ZaleĪnoĞü wydáuĪenia wzglĊdnego (İ) od wytrzymaáoĞci na rozciąganie (T) dla kierunku
wzdáuĪnego badanych próbek geotkaniny B w temperaturze od 20°C do 80°C (typowe
krzywe)
Strain and load per unit width relationship for tested woven geotextile B samples from
20°C to 80°C for the main direction (typical curves)

Na rysunku 7 przedstawiono zaleĪnoĞü Ğredniej wytrzymaáoĞci na rozciąganie od
temperatury dla kierunku gáównego dla geotkaniny A i B. Z kolei zaleĪnoĞü wydáuĪenia
wzglĊdnego od temperatury dla kierunku wzdáuĪnego dla badanych geotkanin A i B pokazano na rysunku 8.

Rys. 7.
Fig. 7.

ZaleĪnoĞü Ğredniej wytrzymaáoĞci na rozciąganie (T) od temperatury dla kierunku
wzdáuĪnego dla badanych geotkanin A i B
Tensile strenght and temperature relationship for tested woven geotextiles samples A and
B for the main direction
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Rys. 8.
Fig. 8.
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ZaleĪnoĞü wydáuĪenia wzglĊdnego (İ) od temperatury dla kierunku wzdáuĪnego dla badanych geotkanin A i B
Strain and temperature relationship for tested woven geotextiles samples A and B for the
main direction

DYSKUSJA WYNIKÓW
Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe badane materiaáy charakteryzują siĊ doĞü
maáym zakresem odksztaáceĔ podczas rozciągania (tab. 2) w porównaniu z danymi literaturowymi podanymi dla materiaáów wykonanych z PP [Gajewska i in. 2003, Káosek
2008]. Początkowo są to niewielkie odksztaácenia sprĊĪyste. Natomiast przy dalszym
rozciąganiu wzrostowi odksztaácenia towarzyszy znacznie wolniejszy wzrost naprĊĪenia,
w wyniku czego pojawiają siĊ odksztaácenia plastyczne [Gruin 2003].
Dla kierunku wzdáuĪnego przebieg wyników badania w poszczególnych wartoĞciach
temperatury jest wyraĨnie do siebie zbliĪony. Dopiero przy odksztaáceniach maksymalnych obserwuje siĊ wzrost miary rozproszenia wytrzymaáoĞci na zerwanie (rys. 5 i 6),
poniewaĪ podczas zrywania siáa wytrzymaáoĞci przenosi siĊ na kolejne wáókna, które
ulegają pĊkniĊciu [Rojek 2011]. Wykresy obrazujące zmianĊ Ğredniej wytrzymaáoĞci na
rozciąganie w zaleĪnoĞci od temperatury oraz odpowiadające im Ğrednie odksztaácenie
wykazują niemalĪe liniowy przebieg (rys. 7 i 8). ĝrednia wytrzymaáoĞü na rozciąganie
geotkaniny A spada z 21,2 kN·m–1 (dla odksztaácenia 17,2%, w temperaturze 20°C) do
12,4 kN·m–1 (dla odksztaácenia 25,3%, w temperaturze 80°C), a dla geotkaniny B – z
24,1 kN·m–1 (dla odksztaácenia 16,7%, w temperaturze 20°C) do 16,3 kN·m–1 (dla odksztaácenia 23,7% w temperaturze 80°C) (tab. 2, rys. 7). Geotkanina B cechuje siĊ zatem
wiĊkszą wytrzymaáoĞcią na rozciąganie niĪ geotkanina A, co uzasadnia potrzebĊ zastosowania wiĊkszej liczby warstw geotkaniny B w omawianej konstrukcji oporowej. TakĪe
wartoĞci odchylenia standardowego, obrazujące rozproszenie maksymalnych wartoĞci
wytrzymaáoĞci na zerwanie od wartoĞci Ğredniej, maleją wraz ze wzrostem temperatury.
Dla temperatury 20°C wynoszą one 0,8 kN·m–1, natomiast dla 80°C – tylko 0,29 kN·m–1
w przypadku geotkaniny A, natomiast dla geotkaniny B – 0,86 kN·m–1 w temperaturze
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20°C i 0,51 kN·m–1 w temperaturze 80°C. Rozproszenie wyników odksztaáceĔ dla wytrzymaáoĞci na zerwanie wykazuje zbliĪone wartoĞci dla kolejnych wartoĞci temperatury.
Odchylenie standardowe wynosi tu od 1,4 do 1,8%, a wspóáczynnik zmiennoĞci – od 0,06
do 0,10 dla geotkaniny A i od 0,7 do 1,2% dla geotkaniny B przy wspóáczynniku zmiennoĞci od 0,03 do 0,06 (tab. 2).
Stwierdzono takĪe odstĊpstwa w danych przekazanych przez producentów od danych
otrzymanych w wyniku badaĔ laboratoryjnych, co przedstawiono w tabeli 3. W przypadku
wytrzymaáoĞci na rozciąganie dla geotkaniny A uzyskano pomierzoną wartoĞü mniejszą
o ponad 15% od wartoĞci deklarowanej przez producenta. Pozostaáe pomierzone parametry są zgodne z deklaracjami producentów. Podczas realizacji konstrukcji oporowej z zastosowaniem geotkaniny A, z uwagi na niĪsze parametry wytrzymaáoĞciowe, zwiĊkszono
zakáad poszczególnych arkuszy geotkaniny.
Tabela 3. Porównanie danych deklarowanych przez producentów oraz danych otrzymanych w wyniku badaĔ laboratoryjnych
Table 3. Comparison of the data declared by the manufacturers, and the data obtained from laboratory
Materiaá/Parametr
Material/Parameter
Geotkanina
Woven geotextile

Dane producenta
Product speci¿cations
manufacturer

Dane pomierzone
Measured data

RóĪnica procentowa*
[%]
The percentage
difference*
A
B

A

B

A

B

WytrzymaáoĞü na rozciąganie
wzdáuĪ [kN·m–1]
Tensile strength along the ¿ber

>25

>23

21,23

24,13

–

+

WydáuĪenie wzglĊdne przy
rozerwaniu wzdáuĪ [%]
Elongation at rupture lengthwise

18±4

18±4

17,15

16,71

+

+

*„+” potwierdza dane producenta; „–” nie potwierdza danych producenta.
„+” con¿rm the manufacturer’s data; „–” not con¿rm the manufacturer’s data.

PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych badaĔ geotkanin polipropylenowych stwierdzono, Īe
wraz ze wzrostem temperatury nastąpiá znaczny przyrost wydáuĪenia wzglĊdnego przy
spadku wytrzymaáoĞci na rozciąganie, przy czym geotkanina B charakteryzuje siĊ wiĊkszą wytrzymaáoĞcią w porównaniu z geotkaniną A. Z tego powodu w rejonie skáadowisk
odpadów, gdzie temperatura wewnĊtrzna moĪe osiągaü 80°C, naleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü, dobierając materiaáy geosyntetyczne.
Wykazano takĪe rozbieĪnoĞci w wartoĞciach wytrzymaáoĞci na rozciąganie oraz
w wartoĞci wydáuĪenia wzglĊdnego wzdáuĪ wáókien badanego materiaáu. Z tego wzglĊdu
do obliczeĔ statecznoĞci konstrukcji oporowych, w których stosuje siĊ geotkaniny, zaleca
siĊ przyjmowaü parametry wytrzymaáoĞciowe z badaĔ laboratoryjnych.
Co wiĊcej, wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe oraz odksztaáceniowe otrzymane w badaniach laboratoryjnych znacznie odbiegają od wáaĞciwoĞci podawanych przez literaturĊ
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dla geotekstyliów polipropylenowych. ĝwiadczy to o obecnoĞci w ich skáadzie dodatków i innych substancji chemicznych. NaleĪy mieü na uwadze, iĪ wáaĞciwoĞci chemiczne
i mechaniczne tworzyw sztucznych ĞciĞle związane są z ich odpornoĞcią na dziaáanie
czynników Ğrodowiskowych, substancji chemicznych oraz czynników biologicznych.
Stwierdzono równieĪ, Īe w przypadku geotkaniny A otrzymane wartoĞci wytrzymaáoĞci na rozciąganie są mniejsze od wartoĞci podanych przez producenta. PrzyjĊcie zbyt
maáych wartoĞci w fazie projektowania moĪe nieĞü za sobą ryzyko utraty statecznoĞci
konstrukcji oporowej, dlatego na analizowanym skáadowisku zwiĊkszono zakáady arkuszy geotkaniny A.
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EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STRENGTH PARAMETERS WOVEN
GEOTEXTILE USED TO CONSTRUCT OF RETAINING STRUCTURE IN
LANDFILL
Abstract. The woven geotextiles are materials used for soil reinforcement and separation.
Their selection should take into account the tensile strength necessary for the planned effect of strengthening the ground, as well as strain appropriate to the expected degree of
subsidence and conditions of installation this material. The paper presents the research’s
methodology and results of analyses obtained from laboratory tests of tensile strength of the
two samples of polypropylene geotextiles woven used for soil reinforcement in the forming
solid of remedial land¿ll. The aim of the research was to determinate tensile strength and
deformation at temperatures from 20°C to 80°C. The results obtained allowed assessment
of this parameters and allowed veri¿cation of the effectiveness of applied materials. Also
compared research results to parameters derived from information provided by the manufacturer.
Key words: polypropylene woven geotextile, tensile strength, reinforced soil, land¿ll
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