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PRZYSPIESZONE BADANIA STARZENIOWE 
W OCENIE TRWA O CI GEORUSZTU POLIMEROWEGO 
WYKORZYSTYWANEGO DO WZMOCNIENIA SKARPY 
NA SK ADOWISKU ODPADÓW

Agnieszka Kiersnowska
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. G ównym zagadnieniem rozwa anym w artykule jest ocena procesu starze-
nia oraz trwa o  jednokierunkowego georusztu PEHD zastosowanego na sk adowisku 
odpadów do stabilizacji skarpy. Z wymogu zapewnienia bezpiecze stwa geotechniczne-
go sk adowisk wynika konieczno  przewidywania zachowania si  materia ów geosynte-
tycznych ju  na etapie projektowania. Aby tego dokona , wskazane jest przeprowadzanie 
w laboratorium bada  starzenia lub przyspieszonego starzenia materia ów u ywanych do 
realizacji konstrukcji geotechnicznych. W artykule zawarta zosta a analiza w a ciwo ci 
mechanicznych georusztu jednokierunkowego poddanego przyspieszonemu starzeniu 
w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono metodyk  bada  przyspieszonych oraz wy-
niki bada  wytrzyma o ci na rozci ganie metod  szerokich próbek jednokierunkowego 
georusztu PEHD.

S owa kluczowe: starzenie, badania przyspieszone, georuszty, trwa o , sk adowiska od-
padów

WST P

Do g ównych w tpliwo ci, jakie nasuwaj  si  przy stosowaniu geosyntetyków do 
wzmocnie , zalicza si  ich trwa o  w czasie. Dotychczasowe do wiadczenia z praktyki 
si gaj  okresu obejmuj cego ponad 30 lat, jednak wymagany czas pracy tych materia ów, 
szczególnie na sk adowiskach odpadów, jest znacznie d u szy [Koda 2011]. W takim za-
stosowaniu zalecane s  specjalne badania i przyjmowanie odpowiednio zredukowanych 
parametrów uwzgl dniaj cych zmiany w a ciwo ci wyrobów w czasie ich eksploatacji. 
W celu prognozowania zachowania si  materia u geosyntetycznego w okre lonym ro-
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dowisku coraz cz ciej stosowane s  laboratoryjne badania przyspieszone, modeluj ce 
wp yw czynników chemicznych i innych, wynikaj cych ze rodowiska, w którym dany 
materia  zosta  u yty.

Proces starzenia si  materia ów geosyntetycznych mo na przedstawi  jako równocze-
sne po czenie  zycznego i chemicznego starzenia [Hsuan i in. 1998]. W wyniku starze-
nia si  dochodzi do takich procesów, jak: wyczerpywanie si  przeciwutleniaczy i plasty  -
katorów, zmiany masy cz steczkowej, tworzenie si  wolnych rodników oraz zwi kszenie 
krucho ci polimeru [Rowe i in. 2008]. Starzenie  zyczne zwi zane jest z degradacj , 
która nie poci ga za sob  zmiany w strukturze cz steczkowej a cuchów polimerowych. 
Niektóre z tych mechanizmów obejmuj  transfer masy z i do rodowiska otaczaj cego 
materia  (absorpcji rozpuszczalnika, ekstrakcji dodatku itp.). Inne obejmuj  zmian  we-
wn trznej organizacji a cucha polimerowego w materiale, to znaczy zmiany morfologii 
(orientacji a cuchów, stopnia krystaliczno ci itd.) [Kay i in. 2004]. Mechanizm starze-
nia chemicznego obejmuje zmian  w strukturze cz steczkowej a cuchów polimero-
wych [Kay i in. 2004], w wyniku czego dochodzi do spadku w a ciwo ci mechanicznych 
i ostatecznie do uszkodzenia geosyntetyku. Atak chemiczny mo e zachodzi  bezpo red-
nio w gruntach kwa nych lub zasadowych oraz na sk adowiskach odpadów. W zale no ci 
od rodzaju zwi zku chemicznego zmiany struktury polimeru mo na uzyska  przez utle-
nianie, sieciowanie, zrywanie a cucha polimerowego, p cznienie lub rozpuszczanie po-
limerów. Dodatkowo efekty degradacji chemicznej mog  by  przyspieszane przez wp yw 
podwy szonej temperatury [Mathur i in. 1994]. Georuszty z polietylenu o du ej g sto ci 
(PEHD) s  bardzo odporne na dzia anie substancji chemicznych i ich w a ciwo ci nie 
ulegaj  atwo pogorszeniu pod wp ywem rodków alkalicznych i kwasów (oprócz kwa-
sów utleniaj cych), roztworów soli lub mikroorganizmów, poniewa  maj  one niepolarny 
charakter [Kay i in. 2004], jednak e ze wzgl du na swoj  budow  s  nara one na de-
gradacj  utleniaj c . Podczas degradacji utleniaj cej (oksydacyjnej) a cuchy polimeru 
poddawane s  reakcji z tlenem, co prowadzi do zmian w strukturze i morfologii polimeru 
[Sangam i Rowe 2002b]. Degradacja oksydacyjna jest uwa ana za najbardziej szkodliw  
dla geosyntetyków z PEHD [Hawkins 1984]. Pod wp ywem procesu utleniania polimeru 
powstaj ce wolne rodniki prowadz  do reakcji a cuchowych samoutleniania. Tworzenie 
si  wolnych rodników powoduje zerwanie a cuchów polimerowych, co prowadzi do 
spadku masy cz steczkowej polimeru i skutkuje tym, e materia y te w konsekwencji 
staj  si  kruche oraz podatne na korozj  napr eniow  [Tisinger i Giroud 1993]. Obec-
no  metali ci kich przyspiesza szybko  reakcji utleniania [Osawa i Ishizuka 1973]. 
Zgodnie z Viebkeet i innymi [1994] oraz Hsuan i Koerner [1998] degradacj  utleniaj c  
polietylenu mo na podzieli  na trzy odr bne etapy: 

etap I, obejmuj cy czas wyczerpywania si  przeciwutleniaczy, spowodowany ich zu-
yciem w wyniku reakcji chemicznej z tlenem,

etap II, stanowi cy czas indukcji potrzebny do wyst pienia degradacji oksydacyjnej 
polimeru,
etap III, stanowi cy w a ciw  degradacj  polimeru prowadz c  do pogorszenia jego 
w a ciwo ci mechanicznych. 
Przy stosowaniu poliole  nowych geosyntetyków g ównym problemem jest oszaco-

wanie ich trwa o ci w ró nych warunkach starzenia. Zastosowane przeciwutleniacze 
podczas procesu wytwarzania chroni  materia  przed jego degradacj , jednak stopniowo 

–

–

–
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wyczerpuj  si  w czasie. Najlepszym sposobem do okre lenia trwa o ci eksploatacyj-
nej tych materia ów jest pobranie próbek geosyntetyku ze rodowiska, w którym s u y , 
i poddanie ich specjalistycznym badaniom. Jednak okres stosowania georusztów jest 
zbyt krótki (ponad 30 lat), aby wyci gn  z tych bada  jednoznaczne wnioski. W takich 
przypadkach coraz cz ciej stosuje si  laboratoryjne badania przyspieszonego starzenia. 
Geosyntetyki stosowane na sk adowiskach odpadów s  przedmiotem wielu prac badaw-
czych [Chai i in. 2005, Bouazza i Vongpaisal 2006, Koerner i Koerner 2006, Touze-Foltz 
i Barroso 2006, Thusyanthan i in. 2007]. 

Sangam i Rowe [2002b] przeprowadzili testy przyspieszonego starzenia przy u yciu 
geomembrany PEHD w pi ciu ró nych warto ciach temperatury (22–85°C), stosuj c trzy 
ró ne media do inkubacji georusztu: syntetyczne sta e odpady komunalne, symulowane 
odcieki sk adowisk odpadów i wod  destylowan . Wykaza y one, e przeciwutleniacze 
wyczerpywa y si  znacznie szybciej w cieczach. Materia y geosyntetyczne zastosowane 
na sk adowiskach odpadów szczególnie nara one s  na znajduj ce si  tam odcieki. Sk ad 
odcieków zale y od wieku i rodzaju odpadów oraz typu sk adowiska [Castaldo i in.1996]. 
St enia sk adników w odciekach mog  zmienia  si  codziennie, jednak podstawowe 
sk adniki s  dobrze znane i obejmuj  zwi zki organiczne (g ównie kwasy t uszczowe) 
i nieorganiczne (g ównie sole, z niskimi st eniami metali ci kich) oraz rodki po-
wierzchniowo czynne. Sangam i Rowe [2002a], Rowe i inni [2008] oraz Rowe i Ri-
mal [2008] przez wiele lat badali wp yw wymienionych wcze niej substancji zawartych 
w odciekach na geomembrany. Zaobserwowano, e najprostszy ze stosowanych odcie-
ków, zawieraj cy w swoim sk adzie sole metali ci kich i substancje powierzchniowo 
czynne w wodzie, jest wystarczaj cy, aby symulowa  wp yw odcieków na materia  
geosyntetyczny na sk adowisku odpadów. Stwierdzono, e kwasy t uszczowe i typowe 
jony charakterystyczne dla odcieków (np. Na+, Cl–, K+) nie mia y istotnego wp ywu na 
czas wyczerpywania si  przeciwutleniaczy, natomiast rodek powierzchniowo czynny 
by  g ównym sk adnikiem wp ywaj cym na czas indukcji utleniania tworzywa. Nawet 
ma a ilo  rodka powierzchniowo czynnego znacz co wp ywa na wyczerpywanie si  
przeciwutleniaczy. Zaobserwowano równie , e przeciwutleniacze wyczerpywa y si  
w szybszym tempie w kwa nym lub zasadowym rodowisku (pH 4 i 10) ni  w bardziej 
oboj tnym (pH od 6 do 8).

Celem przeprowadzonych bada  by o okre lenie wp ywu czynników chemicznych 
zawartych w odciekach na sk adowiskach odpadów w Polsce na w a ciwo ci wytrzyma-
o ciowe georusztu jednoosiowego PEHD.

MATERIA Y I METODY

Badany materia  to georuszt jednokierunkowy stosowany do wzmocnienia niestabil-
nych (s abych) gruntów oraz gruntów antropogenicznych na sk adowiskach odpadów. 
Tego typu georuszty stosuje si  w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba zwi kszenia wy-
trzyma o ci gruntu na cinanie (nasypy ziemne, konstrukcje stromych zboczy) oraz posa-
dowienia konstrukcji in ynierskich na s abym pod o u [Wesolowski i in. 2000].

Georuszt jedokierunkowy produkowany jest w procesie wyt aczania i perforacji 
uk adu otworów w arkuszu z polietylenu o du ej g sto ci. W dalszym etapie produkcji 
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perforowane pasma PEHD rozci gane s  w kontrolowanej temperaturze w kierunku po-
d u nym, w wyniku czego d ugie a cuchy cz steczkowe polimeru zostaj  zorientowane 
w kierunku rozci gania, co znacznie zwi ksza wytrzyma o , sztywno  i odporno  na 
pe zanie tego materia u. St d te  wynika nazwa „jednokierunkowy”, bo mog  by  te  
geomembrany rozci gane (a zatem i orientowane) w dwóch kierunkach, na przyk ad folie 
BOPP (Biaxially Oriented PolyPropylene) lub georuszty dwukierunkowe. Podstawowe 
parametry badanego georusztu przedstawiono w tabeli 1.

Polietylen o du ej g sto ci stosowany w procesie wytwarzania georusztu jednokie-
runkowego jest tworzywem termoplastycznym o wysokim stopniu krystaliczno ci. Ze 
wzgl du na brak heteroatomów i podwójnych wi za  w a cuchu jest bardziej odporny 
na dzia anie zwi zków chemicznych oraz starzenie atmosferyczne i termiczne ni  inne 
tworzywa termoplastyczne [Florja czyk i Penczek 1997, Greenwood i in. 2012].

Przyspieszone badania starzeniowe prowadzone by y w Katedrze Chemii i Techno-
logii Polimerów Wydzia u Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z podob-
nymi badaniami opisanymi w literaturze [Sangam i Rowe 2002a, Rowe i in. 2008] oraz 
z warunkami panuj cymi podczas eksploatacji georusztów (zasypanie gruntem antropo-
genicznym) jako czynniki powoduj ce degradacj  wytypowano temperatur  oraz sk ad 
rodowiska wodnego, co zosta o opisane w tabelach 2 i 3.

Próbki georusztu (520 × 240 mm) umieszczono, przedzielaj c je szklanymi rurka-
mi w pojemniku ze stali nierdzewnej o pojemno ci 50 litrów. Pojemnik wyposa ono 
w mieszad o mechaniczne oraz czujnik temperatury, a wymagan  temperatur  zadawano 
za pomoc  p yt grzewczych (rys. 1).

Sk ad symulowanego roztworu podano w tabeli 2 – warto ci te zaczerpni to z opra-
cowania Rowe i inni [2008], natomiast zawarto  metali ci kich w roztworze (tab. 3) 
zmody  kowano dla warunków panuj cych na sk adowiskach odpadów w Polsce [Ra-
porty roczne 1993–2014, Pleczy ski i in. 1997]. Próbki georusztu inkubowano w trzech 
warto ciach temperatury 25, 45 i 75ºC, pH roztworu dla ka dej temperatury korygowa-
no do 6. Okres inkubacji próbek georusztu zaplanowano na 12 miesi cy. Próbki do ba-
da  wytrzyma o ci na zerwanie (badane w trakcie realizacji) pobierano z inkubowanego 
roztworu co 2 miesi ce. W celu utrzymania ci g o ci wyczerpywania przeciwutleniacza 
z georusztu roztwór wymieniano co 2 miesi ce.

Tabela 1.  Dane techniczne georusztu deklarowane przez producenta 
Table 1.  Specifcations geogrid declared by the manufacturers 

Parametr
Parameter

Jednostka
Unit

Materia  
Material

Masa powierzchniowa
Mass per unit area

kg·m–2 0,45

Wymiar oczka 
Aparature size

mm 16 x 235

Wytrzyma o  na rozci ganie
Tensile strength

kN·m–1 64,5

Wyd u enie wzgl dne przy zerwaniu
Elongation at rupture

% 11 ±3
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Rys. 1. Schemat stanowiska do przyspieszonych bada  starzeniowych
Fig. 1. The scheme of the test to accelerated aging tests

Tabela 2.  Sk ad syntetycznych odcieków
Table 2.  Composition of synthetic leachates

Sk adnik
Component

St enie [ml·l–1]
Concentration [ml·l–1]

rodek powierzchniowo czynny Triton x 100
Surfactant Titron x 100 5

Roztwór metali ci kicha

Solution of heavy metals 1

pH korygowano poprzez dodanie NaOH lub H2SO4
aSk ad roztworu podano w tabeli 3.

Tabela 3.  Zmody  kowany sk ad roztworu metali ci kich
Table 3.  The modi  ed composition of the solution of heavy metals

Sk adnik
Component

Wzór cz steczkowy
Formula

Wielko
Quantity

Siarczan elaza(II) 7 – wodny
Ferrous Sulfate Heptahydrate

FeSO4 · 7H2O 4480 mg·l–1

Siarczan cynku(II) 7 –  wodny
Zinc Sulfate Heptahydrate

ZnSO4 · 7H2O 360 mg·l–1

Siarczan miedzi(II) 5 – wodny
Cupric Sulfate Pentahydrate 

CuSO4 · 5H2O 40 mg·l–1

Siarczan glinu 16 – wodny
Aluminum Sulphate 16 – Hydrate 

Al2(SO4)3 · 16H2O 30 mg·l–1

Siarczan manganu 4 – wodny
Manganous Sulfate Monohydrate 

MnSO4 · 4H2O 60 mg·l–1

Siarczan niklu(II) 6 – wodny
Nickel(II) Sulfate 

NiSO4 · 6H2O 50 mg·l–1

Kwas siarkowy
Sulfuric Acid 

H2SO4 1 mg·l–1
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Badania na rozci ganie georusztu jednokierunkowego przeprowadzono w Pracowni 
Wytrzyma o ci Materia ów i Konstrukcji Budowlanych Laboratorium Centrum Wod-
nego SGGW w Warszawie (rys. 2). Badanie wykonano zgodnie z norm  PN-EN ISO 
10139:2010 przy u yciu maszyny wytrzyma o ciowej  rmy Instron o maksymalnej sile 
100 kN. 

Wyci to próbk  georusztu jednokierunkowego szeroko ci efektywnej  200 mm 
(9 eber), szeroko ci rzeczywistej (11 eber, 2 zewn trzne ebra przeci to po zainsta-
lowaniu próbki georusztu w szcz kach) oraz d ugo ci 520 mm (zawieraj cej 3 rz dy 
w z ów).

Punkty odcinka pomiarowego dla ekstensometru zaznaczono (za pomoc  bia ego 
markera) w ten sposób, aby znajdowa y si  w po owie odleg o ci mi dzy skrajnymi rz -
dami w z ów a rz dem w z ów wewn trz próbki, na rodkowym ebrze elementów roz-
ci gaj cych (odleg o  mi dzy punktami 240 mm). Tak przygotowan  próbk  georusztu 
mocowano w szcz kach maszyny wytrzyma o ciowej, ustalano baz  pomiarow  dla eks-
tensometru i poddawano wzd u nej sile rozci gaj cej przy sta ej pr dko ci rozci gania 
odcinka pomiarowego 20 ±5% na minut .

WYNIKI 

Do analizy wytrzyma o ci na rozci ganie geosyntetyków metod  szerokich próbek 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10319:2010 przyj to 5 próbek georusztu. 
W przypadku georusztu jednokierunkowego badanie na rozci ganie zosta o przeprowa-
dzone w kierunku wzd u nym do kierunku wytwarzania materia u. 

Rys. 2. Stanowisko do wyznaczania wytrzyma o ci na rozci ganie
Fig. 2. Laboratory equipment for tensile testing
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Na rysunku 3 przedstawiono przyk adow  zale no  wyd u enia wzgl dnego ( ) do 
wytrzyma o ci na rozci ganie (T) dla próbek georusztu przed prób  przyspieszonego sta-
rzenia (próbki zerowe). 

Na podstawie analizy statystycznej w tabeli 4 przedstawiono redni  wytrzyma o  
na rozci ganie (Tmax) oraz wyd u enie wzgl dne przy maksymalnym obci eniu max, 
a tak e odchylenia standardowe (S) i wspó czynniki zmienno ci (V) dla próbek przed 
zastosowaniem przyspieszonego starzenia oraz dla próbek po przeprowadzeniu przyspie-
szonego starzenia w laboratorium, po 2, 4, 6 miesi cach, dla trzech warto ci temperatury 
inkubacji: 25, 45 oraz 75°C. Dla lepszego zilustrowania otrzymanych wyników (tab. 4), 
przedstawiono je równie  w postaci wykresów (rys. 4, 5 i 6).

Rys. 3. Zale no  wyd u enia wzgl dnego ( ) od wytrzyma o ci na rozci ganie (T) dla 5 bada-
nych próbek przed zastosowaniem przyspieszonego starzenia (typowe krzywe)

Fig. 3. Strain and load relationship for the 5 samples tested without the use of accelerated aging 
(typical curves)

Tabela 4. rednie warto ci wytrzyma o ci na rozci ganie (T) i wyd u enia wzgl dnego ( ) dla ba-
danych próbek georusztu jednokierunkowego

Table 4. Average values of tensile strength (T) and strain ( ) at rupture lengthwise for tested unia-
xial geogrid samples 

Parametr
Parameter

Próba
Sample

przed 
starze-
niem
wi-

thout 
aging

po 2 miesi cach
after 2 months

po 4 miesi cach
after 4 months

po 6 miesi cach
after 6 months

Temperatura
Temperature [°C] – 25 45 75 25 45 75 25 45 75

Tmax

[kN·m–1] 60,56 61,09 60,60 62,10 61,00 62,20 61,10 60,65 62,01 57,75

S [kN·m–1] 0,42 0,30 0,41 0,27 0,31 0,15 0,44 0,46 0,27 0,42

V [%] 0,69 0,48 0,67 0,43 0,50 0,24 0,75 0,76 0,43 0,72

max

[%] 12,10 12,28 12,53 14,89 12,01 12,64 14,48 11,93 12,31 13,43

S [%] 0,70 0,43 0,40 0,86 0,20 0,50 1,03 0,44 0,26 0,81

V [%] 0,57 0,33 0,3 0,57 0,160 0,39 0,71 0,34 0,21 0,60
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DYSKUSJA

Po przeprowadzeniu 6-miesi cznych przyspieszonych bada  starzeniowych w tem-
peraturze 25°C nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian wp ywaj cych na redni  
wytrzyma o  na rozci ganie oraz na rednie wyd u enie wzgl dne.

Niewielki wzrost warto ci redniej wytrzyma o ci na rozci ganie dla próbek inku-
bowanych w temperaturze 45°C przez 6 miesi cy, z 60,56 kN·m–1 (próbka zerowa), 
60,60 kN·m–1 (po 2 miesi cach przyspieszonego starzenia) do 62,20 kN·m–1 (po 4 mie-

a b

Rys. 4. Zale no  czasu starzenia od wytrzyma o ci na rozci ganie T (a) oraz od wyd u enia 
wzgl dnego  (b) dla próbek georusztu jednokierunkowego inkubowanych w temperatu-
rze 25°C

Fig. 4. The relationship aging time of the tensile strength T (a) and strain  (b) for uniaxial geo-
grid samples incubated at 25°C

Rys. 5. Zale no  czasu starzenia od wytrzyma o ci na rozci ganie T (a) oraz od wyd u enia 
wzgl dnego  (b) dla próbek georusztu jednokierunkowego inkubowanych w temperatu-
rze 45°C

Fig. 5. The relationship aging time of the tensile strength T (a) and the strain  (b) for uniaxial 
geogrid samples incubated at 45°C

a b
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si cach przyspieszonego starzenia) oraz do 62,01 kN·m–1 (po 6 miesi cach przyspie-
szonego starzenia), wiadczy o wzro cie stopnia krystaliczno ci polimeru w georuszcie 
PEHD. Zwi kszenie wytrzyma o ci na rozci ganie jest konsekwencj  wzrostu stopnia 
krystaliczno ci polimeru [Apse 1989, Lustiger i Rosenberg 1989]. Natomiast nie zauwa-
ono istotnych zmian procesu starzenia wp ywaj cych na rednie wyd u enie wzgl dne 

badanego materia u.
Najistotniejsze s  wyniki dla próbek inkubowanych w 75°C, gdzie zauwa alne jest wy-

ra ne zmniejszenie si  redniej wytrzyma o ci na rozci ganie dla próby po 6 miesi cach 
inkubacji (57,75 kN·m–1) w stosunku do próby zerowej (60,56 kN·m-1). Warto  wytrzy-
ma o ci na rozci ganie zmniejszy a si  o 5%. Warto ci rednie wyd u enia wzgl dnego 
dla próbek inkubowanych w 75°C s  wi ksze od warto ci otrzymanych dla próby zerowej 
o rednio 16%. 

PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych przyspieszonych bada  starzeniowych w laboratorium, 
po 6 miesi cach inkubacji próbek georusztu jednokierunkowego PEHD dla 3 ró nych 
warto ci temperatury, nie stwierdzono znacz cych zmian wytrzyma o ci materia u, co 
wiadczy, e wybrany materia  jest trwa y i odpowiednio dobrany do rodowiska, w któ-

rym pracuje. Nale y jednak zauwa y , e badania s  w tracie realizacji (próbki b d  
inkubowane jeszcze przez kolejne 6 miesi cy). Z otrzymanych wyników mo na wnio-
skowa , e niew tpliwie negatywny wp yw na parametry wytrzyma o ciowe georusztu 
ma podwy szona temperatura do poziomu 75°C, która mo e wyst pi  wewn trz sk ado-
wiska.

a b

Rys. 6. Zale no  czasu starzenia od wytrzyma o ci na rozci ganie T (a) oraz od wyd u enia 
wzgl dnego  (b) dla próbek georusztu jednokierunkowego inkubowanych w temperatu-
rze 75°C

Fig. 6. The relationship aging time of the tensile strength T (a) and strain  (b) for uniaxial 
geogrid samples incubated at 75°C
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ACCELERATED AGING TESTS IN ASSESSMENT OF THE DURABILITY 
GEOGRID POLYMER USED TO REINFORCE THE SLOPE ON LANDFILL

Abstract. The main issue considered in the article is to assess the process of aging and 
durability of uniaxial geogrids HDPE used for land  ll to stabilize the slope. With the re-
quirement to ensure the safety of geotechnical land  lls follows the need to predict the 
behavior of geosynthetic materials at the design stage. To do this it is advisable to conduct 
laboratory testing of aging or accelerated aging of materials used for the implementation 
of geotechnical structures. The article contains an analysis of the mechanical properties 
of uniaxial geogrids subjected to accelerated aging in laboratory conditions. Methods of 
accelerated tests and the results of tensile strength using a broad sample uniaxial geogrids 
HDPE are discussed.

Key words: aging, accelerated tests, geogrid, durability, land  lls
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