
M. Gołos. Materiały konferencyjne.  
  
 

 

Mgr inż. Michał GOŁOS 
Biuro Inżynierii Drogowej DROTEST, Gdańsk 
 
 
 

 
 
 

ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW „TENSAR” DO BUDOWY DRÓG 
TYMCZASOWYCH ORAZ NAPRAWY OSUWISK I USZKODZONYCH 

BUDOWLI ZIEMNYCH 
 
 
Wstęp 
 
Geosyntetyki Tensar stanowią szeroką grupę syntetycznych materiałów zbrojących 
wykorzystywanych z powodzeniem od wielu lat w budownictwie komunikacyjnym. Sztywne 
geosiatki Tensar są stosowane do wzmacniania nawierzchni drogowych budowanych w trudnych 
warunkach gruntowo – wodnych. Pozwalają między innymi na szybkie wykonanie dróg 
tymczasowych nieutwardzonych, pełniących funkcję dróg dojazdowych na budowę, dla transportu 
ciężkiego sprzętu budowlanego, dróg rolniczych i dróg utrzymaniowych w obrębie wałów 
przeciwpowodziowych. W referacie przedstawiono metodę opartą o nomogramy projektowe, która 
może być stosowana między innymi do wyznaczania grubości nawierzchni nieulepszonej z kruszywa 
zbrojonego georusztami Tensar. Jako przykład podano zastosowanie polegające na wzmocnieniu 
nawierzchni drogi rolniczej do obsługi wału przeciwpowodziowego na terenie Żuław Wiślanych. 
 
Istnieje również cała gama geosiatek jednokierunkowych Tensar, które stosowane są w konstrukcjach 
ziemnych, między innymi jako zabezpieczenie skarp przed powstaniem osuwiska. Pozwalają one 
także na odbudowę już zniszczonej skarpy z wykorzystaniem istniejącego gruntu. W referacie 
omówiono sposób naprawy tego typu osuwiska na przykładzie zastosowania, które miało miejsce w 
Anglii.  
 
Specjalnie produkowane geomaty, posiadające przestrzenną kapsułowatą strukturę utrzymującą 
humus, pozwalają na zabezpieczenie antyerozyjne powierzchni skarp przed takimi czynnikami jak 
ulewne deszcze, wiatr i woda płynąca (powodziowa). Omówiono możliwości odbudowy i 
zabezpieczenia powierzchniowego skarp na przykładzie skarpy wykopu kolejowego w Gdańsku, która 
ucierpiała w wyniku zeszłorocznej powodzi. 
  
1 Zastosowanie geosiatek Tensar do zbrojenia dróg tymczasowych o nawierzchni 
nieutwardzonej 
 
Sytuacje kryzysowe często wymuszają na projektantach i służbach odpowiedzialnych za infrastrukturę 
komunikacyjną stosowanie szybkich i stosunkowo tanich sposobów budowy i naprawy dróg 
tymczasowych. Najczęściej są to drogi o nawierzchni nieulepszonej, których jedynym kryterium ma 
być odpowiednia nośność potrzebna do przeniesienia wymaganej liczby pojazdów ciężkich lub osi 
obliczeniowych o zadanym nacisku. Taką funkcje pełnią także drogi dojazdowe na budowę, 
przeznaczone do transportu ciężkiego sprzętu budowlanego oraz drogi rolnicze. Jednym z 
najłatwiejszych i najczęściej stosowanych sposobów wykonywania takich dróg są drogi o nawierzchni 
z kruszyw stabilizowanych (wałowanych) w sposób mechaniczny bez dodatku spoiw hydraulicznych. 
Stosunkowa łatwość wykonania musi jednak być poparta wcześniejszą analizą obliczeniową, 
pozwalającą w dość szybki i rzetelny sposób określić wymaganą grubość nawierzchni w zależności od 
zastosowanego rodzaju kruszywa i warunków istniejącego podłoża. 
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Na początku lat 90-tych na Uniwerystecie w Hanowerze w Niemczech [6], [7], [8] zostały opracowane 
nomogramy projektowe służące do wyznaczania grubości warstw z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie (nieulepszonego spoiwem hydraulicznym), niezbędnej do uzyskania wymaganej 
nośności. Przedstawiona poniżej metoda projektowa została oparta o wyniki badań doświadczalnych 
przeprowadzonych wcześniej na szeroką skalę w USA i Kanadzie [11], [12]. 
Nomogramy, na których oparta jest niniejsza metoda projektowa  zostały opracowane w dwóch 
wariantach: 
1. dla warstwy kruszywa niezbrojonego, 
2. dla warstwy kruszywa zbrojonego geosiatką o sztywnej strukturze TENSAR typu SS (ang. soil 

stabilisation) 
Porównanie rozwiązania uzyskanego na podstawie nomogramu dotyczącego układu nie 
wzmocnionego i  zbrojonego geosiatką TENSAR umożliwia określenie redukcji grubości warstwy 
kruszywa wskutek zastosowania geosiatki TENSAR, a co z tym związane – oszczędności kruszywa. 
W tablicy 1 przedstawiono zależności wielkości współczynnika redukcji grubości warstwy 
podbudowy z kruszywa zbrojonej geosiatką TENSAR w stosunku do warstwy niezbrojonej w funkcji 
nośności podłoża gruntowego (wtórny moduł odkształcenia – E) wg Kennepohla [11].  

 
Tablica 1 Wartości współczynników redukcji grubości warstwy kruszywa (niezbrojone/zbrojone) w 

zależności od nośności podłoża określonej wtórnym modułem odkształcenia – E2, według [16] 
 

Wtórny moduł odkształcenia E 
[MPa] 

Współczynnik redukcji 
grubości warstwy kruszywa 

(niezbrojona/zbrojona) 
10 1,54 
15 1,50 
20 1,46 
25 1,43 
30 1,40 
35 1,39 
40 1,37 

 
Procedura , której celem jest ustalenie potrzebnej grubości warstwy kruszywa nawierzchni drogowej 
jest następująca: 
1. Określenie nośności istniejącego podłoża gruntowego. Istnieje konieczność wykonania badania 

płytą VSS w celu wyznaczenia modułu odkształcenia podłoża gruntowego. Jako miarodajny 
określany jest tzw. wtórny moduł odkształcenia, wyznaczany na podstawie drugiego pomiaru przy 
nacisku płytą stalową o średnicy 30 cm. Określenie nośności podłoża gruntowego w warunkach in 
situ przy zastosowaniu tej metody badania jest obecnie najpowszechniej stosowne w 
drogownictwie. 

2. Określenie wymaganej nośności projektowanej nawierzchni, czyli wyznaczenie tzw. modułu 
zastępczego na górze warstwy kruszywa. Projektanci, a wraz z nimi odpowiednie jednostki, dla 
potrzeb których projektowana i wykonywana jest droga muszą określić potrzebną minimalną 
nośność nawierzchni. Nomogramy opracowane zostały dla uzyskania nośności na górze 
projektowanej nawierzchni, określonej wtórnym modułem odkształcenia o wartościach 45, 80, 
120 i 150 MPa. W przypadku wartości pośrednich istnieje konieczność wykonania interpolacji 
liniowej. 

3. Określenie rodzaju kruszywa (łamane lub naturalne), z którego ma być wykonana nawierzchnia. 
Nomogramy składają się z dwóch pól, określających zakres stosowania kruszywa łamanego i 
naturalnego. Wielkość tych pól jest ograniczona poprzez krzywe uziarnienia dla danego typu 
kruszywa, tzw. krzywe graniczne. 

4. Zastosowanie odpowiedniego nomogramu (dla wymaganej do uzyskania wartości nośności 
układu) i odczytanie grubości warstwy kruszywa – niezbrojonej (h) lub zbrojonej geosiatka 
TENSAR SS (hz), stanowi wynik przeprowadzonej analizy obliczeniowej. 
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W celu zobrazowania powyższej procedury wymiarowania nawierzchni, zamieszczono poniżej 
przykład obliczeniowy. 
 
 
Przykład wymiarowania 
 
W przedstawionym przykładzie zakłada się, że: 
• wartość wtórnego modułu odkształcenia istniejącego podłoża gruntowego na podstawie 

wykonanych badań wynosi E0 = 15 MPa,  
• wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia na poziomie wykonanego wzmocnienia 

wynosi EV2 = 120 MPa,   
• kruszywo użyte do zbrojenia – kruszywo naturalne, np. pospółka o dobrym uziarnieniu, 
Należy zaproponować wykonanie nawierzchni z kruszywa o odpowiedniej grubości h, zapewniając 
osiągnięcie wymaganego modułu zastępczego. Z nomogramów opracowanych dla nośności układu 
zastepczego EV2 = 120 MPa (na rys. 1) odczytuje się, że: 
• wymagana grubość warstwy kruszywa naturalnego wynosi około h = 1000 mm, bez konieczności 

wzmocnienia geosiatką (nomogram a), 
• w przypadku wzmocnienia geosiatką TENSAR SS30 minimalna grubość warstwy kruszywa 

naturalnego wynosi około hR = 600÷650 mm (nomogram b). W praktyce zaleca się stosować 
maksymalną grubość kruszywa naturalnego układanego na jednej warstwie geosiatki nie większą 
niż 30-35 cm. W związku z tym, należy zastosować w tym przypadku dodatkową warstwę 
geosiatki. Z uwagi na fakt, że będzie ona pracować przy mniejszym naprężeniu rozciągającym (jest 
ułożona wyżej), można zastosować geosiatkę o mniejszej wytrzymałości. Układ wzmocnienia 
będzie wobec tego następujący: 

• geosiatka TENSAR SS o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach – 30 kN/m, 
• pospółka – 35 cm (30 cm), 
• geosiatka TENSAR SS o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach – 20 kN/m, 
• pospółka  - 30 cm 

Rys. 1. Nomogramy projektowe do określenia grubości warstwy kruszywa dla E2 =  120 MPa [16] 
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Przedstawione nomogramy dotyczą jedynie zbrojenia geosiatkami TENSAR i  nie posiadają 
charakteru uniwersalnego. Duża efektywność georusztów TENSAR typu SS, pełniących rolę zbrojenia 
warstwy kruszywa, wynika ze specyfiki unikalnego charakteru ich pracy w konstrukcji. Ta z kolei 
wynika z ich unikalnej budowy. Dzięki procesowi naciągania pasma polipropylenu, z którego 
wykonana jest geosiatka typu SS, przypadkowo ułożone długie makrocząsteczki łańcuchowe 
przechodzą w stan uporządkowany i zorientowany. Powoduje to wzrost wytrzymałości na rozciąganie 
i wartości modułu sprężystości geosiatki. Prowadzi to do przejęcia stosunkowo dużych obciążeń już 
przy niewielkich odkształceniach geosiatki.  

Struktura siatek TENSAR powoduje powstanie sztywnego układu, przenoszącego obciążenia. 
Sztywne węzły siatki przenoszą siły z żeber podłużnych na żebra poprzeczne, bez powstawania 
deformacji, które mogłyby powstać w przypadku węzłów tkanych, sklejanych lub zgrzewanych. Żebro 
geosiatki TENSAR wbudowanej w warstwę podbudowy, położone prostopadle do kierunku naprężeń 
głównych, działa jak żebro kotwiące. Zakotwienie tego żebra przeciwdziała bocznym 
przemieszczeniom materiału podbudowy. Siatka przenosi naprężenia  ścinające, powstające na styku 
podłoża i warstwy kruszywa, które nie mogłyby być przejęte przez słaby grunt [3], [5].  
 
Dzięki takiej pracy geosiatki w konstrukcji, tworzy się układ kompozytowy – kruszywo + zbrojenie, 
poprawiający znacznie właściwości warstwy kruszywa, tzn. jego wytrzymałość na ściskanie, moduł 
sprężystości, wskaźnik zagęszczenia. Wpływ zbrojenia w postaci sztywnej geosiatki na warstwę 
kruszywa jest tym większy, im ze słabszym podłożem mamy do czynienia. Zastosowanie zbrojenia 
może w przypadku gruntów bardzo słabych, dla których wtórny moduł odkształcenia wynosi E=10 
MPa (CBR =1÷2%), spowodować oszczędności w kruszywie nawet do 50% (patrz współczynniki 
redukcji w tablicy 1). 
 
Geosiatki TENSAR zostały z powodzeniem zastosowane również w Polsce w szeregu przypadków, 
gdy konieczne było wzmocnienie słabego podłoża przy budowie nawierzchni dróg, ulic i placów. 
Geosiatki TENSAR stosowano między innymi, gdy w podłożu zalegały gliny w stanie plastycznym 
lub miękkoplastycznym, torfy i namuły czy niezagęszczalne piaski równoziarniste. Niektóre przykłady 
zastosowań w Polsce omówiono w [4] i [10].  
 
Poniżej przedstawiono opis remontu drogi rolniczej, której nawierzchnię stanowiły pierwotnie płyty 
drogowe. 
 
Stosowane dosyć powszechnie do budowy dróg dojazdowych, utrzymaniowych i rolniczych 
żelbetowe płyty drogowe oraz płyty typu IOMB źle sprawdzają się w trudnych warunkach 
gruntowych występujących na Żuławach podczas eksploatacji. Płyty klawiszują, nawierzchnia staje 
się nierówna, a z czasem miejscami nieprzejezdna.  
 
W roku 1992 w pilotażowym projekcie doświadczalnym Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w 
Elblągu oraz Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej zastosowano geosiatki o sztywnej 
strukturze rusztu Tensar do wykonania wzmocnienia nawierzchni dla drogi rolniczej pełniącej funkcję 
obsługi wałów przeciwpowodziowych na terenie Żuław Wiślanych w miejscowości Nowe Dolno [1].  
W ramach odcinka doświadczalnego o długości kilkudziesięciu metrów wykonano nawierzchnię z 
warstwy kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu, spoczywającej na warstwie geosiatki Tensar SS 
1 oraz SS2 (jedna sekcja zawierała wzmocnienie w postaci geowłókniny igłowanej o gramaturze 830 
g/m2).  
W miejscu wykonywania odcinka doświadczalnego do głębokości ok. 1 m zalegały namuły (wskaźnik 
nośności CBR = 0,8-1,5%; wn = 48-66%), spoczywające na podłożu rodzimym w postaci gytii 
(wskaźnik nośności CBR = 2,5-3,0%). Po zdjęciu starej zniszczonej nawierzchni z płyt żelbetowych, 
podłoże gruntowe wyrównano, rozłożono geosiatki z zakładem przyległych pasm, bez mocowania do 
podłoża, a następnie wbudowano i zagęszczono kruszywo w dwóch warstwach po 20 cm (Rys.2). 
Zastosowano pospółkę o zawartości 30% ziarn większych od 10 mm i wskaźniku różnoziarnistości U 
=13 (Rys. 3). 
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Odcinek wykonano w połowie czerwca 1992 r. Próbne obciążenia odcinka wraz z obserwacjami 
przeprowadzono w połowie września tego samego roku. W międzyczasie (okres letni) droga była 
wykorzystywana w czasie prac przy wale przeciwpowodziowym. Przejazdy próbne były wykonywane 
przez pojazd o nacisku na oś tylną 56 kN oraz na oś przednią 4 kN, w okresie intensywnych opadów 
deszczu. Podczas przejazdów ciągnika obserwowano narastającą głębokość koleiny jako funkcję 
liczby przejść ciągnika. W czasie próby drogę obciążono 600 przejściami pojazdu. Nie 
zaobserwowano powstania koleiny, wynikającej z częściowego wyczerpania nośności drogi. 
Stwierdzono jedynie uszkodzenia powierzchniowe warstwy kruszywa, będące efektem oddziaływania 
opon pojazdu na silnie zawilgocona pospółkę. 
 
Wykonane przeliczenie obciążeń związanych z ruchem eksploatacyjnym, jaki odbywał się po drodze 
podczas przebudowy wału oraz obciążeń od pojazdu w czasie próbnych przejazdów na obciążenia 
równoważne, wyrażone liczbą osi 80 kN, daje wielkość 180 przejść osi porównawczej N80. Według 
wcześniej wykonanych obliczeń i analiz [2] przy tej liczbie przejść głębokość obserwowanej koleiny 
powinna wynieść około 7-10 cm (po około 800 przejściach osi porównawczej N80 powinny wystąpić 
koleiny o głębokości 30 cm). Koleiny o takiej głębokości nie zaobserwowano na żadnej z sekcji. 
Lokalne nierówności nie przekroczyły 2,5 cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Układanie warstwy pospółki na geosiatce TENSAR typu SS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Pospółka o zawartości ziarn większych od 10 mm w ilości 30%; wskaźnik U=13 
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2 Zastosowanie jednokierunkowych geosiatek TENSAR do odbudowy skarp na przykładzie 
naprawy osuwiska w ciągu Północnej Obwodnicy Londynu  
 
Osuwiska w szerokim znaczeniu stanowią dużą grupę zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi, 
różniących się warunkami powstawania i przebiegu, rozmiarami i formą. Powstanie zjawiska 
osuwiskowego związane jest z nachyleniem zboczy i skarp, dzięki któremu masy ziemi mogą 
przemieszczać się w określonych warunkach pod działaniem siły ciężkości. Bardzo często o płynięciu 
mas ziemnych decyduje nie tylko nachylenie samego zbocza, lecz również podłoża, na którym leżą 
grunty łatwo ulegające upłynnieniu. Najczęstszą przyczyną powstawania osuwisk jest jednak działanie 
wody i dlatego przy pracach związanych z ich zabezpieczeniem należy uporządkować stosunki wodne 
na skarpie. Zdarza się że wody gruntowe występujące na tym samym terenie występują na różnych 
poziomach – jako wody gruntowe położone głęboko w warstwach wodonośnych, jako wody 
nagromadzone w nasypie z brakiem możliwości odpływu, jako wody spływowe, infiltrujące do nasypu 
komunikacyjnego. Doświadczenie wskazuje, że bardzo ważną sprawą oprócz dokładnie wykonanego 
opracowania geologicznego (m.in. dokładna lokalizacja poziomów wody gruntowej), jest także  
odpowiednia do zaistniałych przyczyn powstania osuwiska, wykonana dokumentacja projektowa oraz 
rzetelne i zgodne z tą dokumentacją wykonawstwo zabezpieczenia skarpy [9]. 

Ciekawym pod względem technicznym i zdaniem autora, wartym odnotowania, był przykład naprawy 
osuwiska, które wystąpiło na odcinkach wykopowych drogi A406 w Anglii [17]. Kilka lat po 
wybudowaniu odcinka drogi, zaczęły pojawiać się osuwiska na 0,5-kilometrowym odcinku Północnej 
Obwodnicy Londynu, w miejscowości Waterworks Corner. Jest to odcinek zlokalizowany w wykopie 
o pochyleniu skarp 1:2 i maksymalnej głębokości 8 metrów. Skarpa zbudowana jest z gruntów 
gliniastych (tzw. glina londyńska). Osuwiska na tym odcinku stały się ciągłym problemem, powodując 
częste uszkodzenia ogrodzenia, a także zsunięcia gruntu na nawierzchnię (rys. 4).  

Rozpatrywano szereg środków zaradczych, wśród nich wymianę na grunt ziarnisty lub podparcie 
podstawy skarpy konstrukcją oporową (kaszyce, ścianka szczelna) w połączeniu ze złagodzeniem 
pochylenia skarpy. Koszt takich rozwiązań okazał się jednak nie do zaakceptowania. Stabilizacja 
gruntu wapnem nie znalazła akceptacji głównie ze względu na wątpliwości co do jednorodności 
mieszania na miejscu oraz zachowanie w długim okresie czasu.  

Zastosowanie gruntu zbrojonego wybrano kierując się niskimi kosztami (czterokrotnie tańsze 
rozwiązanie w stosunku do rozwiązania tradycyjnego), mniejszymi utrudnieniami w ruchu i 
uciążliwością dla otoczenia, łatwością budowy oraz zaufaniem do projektu [15]. Przewidziano w nim 
powtórne wbudowanie osuniętego gruntu gliniastego, ze zbrojeniem jej poziomymi warstwami 
geosiatki Tensar typu SR (ang. soil reinforced) . Aby w sposób kontrolowany sprowadzić wodę 
gruntową ze skarpy, w projekcie przewidziano również wykonanie koniecznego drenażu wewnątrz 
skarpowego. 

Zbrojenie skarpy zaprojektowano w taki sposób, aby przecinało potencjalne powierzchnie poślizgu. 
Zbrojenie musi charakteryzować się [13], [14]: 
• odpowiednią, sprawdzoną wytrzymałością na rozciąganie w długim okresie czasu (konieczne dane 

dotyczące parametrów pełzania zbrojenia pod obciążeniem),  
• wystarczającą interakcją z otaczającym gruntem, uniemożliwiającą poślizg gruntu po zbrojeniu 

oraz uniemożliwiającą wyciągnięcie zbrojenia z gruntu przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej 
długości zakotwienia.  

W Waterworks Corner zaakceptowano zajęcie dodatkowego pasa gruntu, przez co było możliwe 
złagodzenie pochylenia skarpy na niektórych odcinkach z 1:2 do 1:3. Podczas projektowania 
zastosowano następujące parametry dla gliny londyńskiej w stanie naruszonym: c' = 0, Φ'= 20° (c i Φ 
efektywne), γ = 20 kN/m3 i współczynnik ciśnienia porowego ru = 0,25.  

Osiągnięcie stateczności skarpy przy założonym współczynniku bezpieczeństwa zapewniało 
zastosowanie zbrojenia zasadniczego w postaci geosiatki Tensar SR2 (*), układanej poziomo, 
warstwami w odstępie pionowym co 1,5 metra. Przewidziano ponadto ułożenie krótkich, o długości 2 
m, poziomych warstw geosiatki dwukierunkowej Tensar SS1 w odstępie pionowym co 0,5 metra, jako 
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zbrojenie pomocnicze. Zadaniem tego zbrojenia jest przeciwdziałanie potencjalnym płytkim 
osunięciom skarpy między warstwami zbrojenia zasadniczego (rys.5). 

 
Roboty ziemne rozpoczęto od wywiezienia z placu budowy osuniętego gruntu, na odcinku o długości 
około 35 metrów. Wykonany wykop sięgał na szerokość większą niż wyznaczona przez powierzchnię 
poślizgu. W nienaruszonej (pozostawionej) części masy gruntu wykonano stopnie (rys. 6). Od 
północnej strony, gdzie zbocze schodzące w kierunku wykopu jest porośnięte lasem, na odsłoniętym 
gruncie układano warstwę drenażową. Warstwa ta, o grubości 30 cm, była wykonana z materiału 
ziarnistego o właściwościach zgodnych z wymaganiami Brytyjskiego Departamentu Transportu. 
Skarpę na odsłoniętym, pierwszym odcinku odbudowano, wykorzystując grunt z następnego, drugiego 
odcinka, o podobnej długości. Zminimalizowano w ten sposób transport gruntu. Następnie, kierując 
się podaną zasadą, odbudowano skarpę na odcinku drugim, wykorzystując grunt z odcinka trzeciego, 
itd.  

Grunt rozkładano i zagęszczano w warstwach o maksymalnej grubości 20 cm walcem wibracyjnym. Z 
rolek geosiatki Tensar SR2 ucinano pasma zbrojenia zasadniczego o potrzebnej długości i układano je 
prostopadle do linii skarpy, obok siebie, na styk (rys. 7). W czasie odtwarzania powierzchnię skarpy 
budowano z niewielkim "naddatkiem", a następnie ścinano w sposób tradycyjny do projektowanego 
kształtu (pochylenia). Wczesna wiosną na powierzchni skarpy ułożono humus  w warstwie około 30 
cm oraz zasiano i zasadzono roślinność. 

Przeprowadzone obserwacje podczas wykonywanych prac przy naprawie osuwiska pokazały, że:  

1. Wykonanie robót nie wymagało użycia specjalistycznego sprzętu lub zatrudniania specjalistów. 
Roboty wykonano z zastosowaniem typowych maszyn budowlanych.  

2. Prace przebiegały stosunkowo szybko. Przeciętnie naprawiano około 35 metrów bieżących 
osuwiska w ciągu 3 dni. Typowe ilości wykonywanych prac w ciągu 3 dni: wykopy - 1200 m3, 
nasypy - 800 m3, dreny ze żwiru - 350 m3, układanie geosiatki - 2000 m2.  

3. Pomimo prowadzenia robót w zimie naturalna wilgotność gliny umożliwiała osiągnięcie dobrego 
jej zagęszczenia.  

Powyższe wnioski dają podstawy, aby sądzić, iż przedstawione powyżej rozwiązanie stanowi 
stosunkowo szybki, łatwy w wykonawstwie, poprawny technicznie i bardzo skuteczny sposób 
naprawy osuniętych mas ziemnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku sytuacji kryzysowych 
związanych np. z powstaniem osuwisk popowodziowych, kiedy łatwość i dostępność technologii, 
stosunkowo krótki czas wykonania oraz niskie koszty naprawy, stanowią podstawowe kryteria wyboru 
metody odbudowy osuwiska. 
 
(*) W aktualnej ofercie firmy Tensar International – producenta geosiatek Tensar -  geosiatka Tensar 
SR2 została zastąpiona geosiatką Tensar 80RE 
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Rys. 4. Widok drogi A406 – Północna Obwodnica Londynu. W tle widoczne osunięte skarpy wykopu 
 
 
 

 
 

Rys. 5. Schemat naprawy osuwiska z pokazaniem układu zbrojenia w postaci geosiatek TENSAR 
 
 
 

 
 

Rys. 6. Wykonywanie stopni w istniejącej skarpie i układanie warstwy drenażowej 
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Rys. 7. Układanie pasm geosiatki TENSAR SR2 jako zbrojenia zasadniczego naprawianej skarpy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Skarpa wykopu kolejowego zabezpieczona matą Tensar przed zazielenieniem – Gdańsk 
Główny (wrzesień 2001r.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9 Skarpa wykopu kolejowego zazieleniona – Gdańsk Główny (marzec 2002r.) 
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3 Odbudowa i zabezpieczenie powierzchniowe skarp naruszonych w wyniku powodzi na 
przykładzie skarpy wykopu kolejowego w Gdańsku 
 
 
Specjalnie produkowane polietylenowe geomaty, posiadające przestrzenną kapsułowatą strukturę 
utrzymującą humus, pozwalają na zabezpieczenie antyerozyjne powierzchni skarp przed takimi 
czynnikami jak ulewne deszcze, wiatr i woda płynąca - także powodziowa.  
 
W lipcu 2001r. w wyniku ulewnych deszczów, które przeszły nad Gdańskiem poważnie ucierpiał 
fragment skarpy wykopu linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny. Wystąpiły 
powierzchniowe zsuwy warstwy gruntów, z których zbudowana była skarpa. Najbardziej ucierpiał 
odcinek na długości ok. 100 mb, gdzie wysokość skarpy wykopu wynosiła 10-12 m. 
 
Inwestor - Zakład Infrastruktury Kolejowej PKP w Gdańsku - zakwalifikował ten odcinek do remontu, 
polegającego na usunięciu osuniętych mas ziemnych, wyprofilowaniu istniejącej skarpy do 
założonego pochylenia - średnio 1:1,25 (na niektórych odcinkach pochylenie w dolnej części skarpy 
wynosiło 1:1, a w górnej 1:1,5). Następnie skarpa została pokryta warstwą humusu o grubości ok. 10 
cm, na której rozłożono zgodnie ze spadkiem maty Tensar. Maty układano z zakładem sąsiednich 
pasm wynoszącym ok. 10 cm, szpilkując je do podłoża skarpy na zakładach. Szpilki były wykonane z 
prętów stalowych o średnicy 8 mm, wygiętych w kształcie litery „U”. Długość ramion szpilki 
wynosiła około 350 mm. Po przykryciu całej powierzchni skarpy w koronie nasypu zamocowano 
koniec pasma maty w płytkim rowie wykopanym na górze skarpy, około 0,5 m od krawędzi skarpy. 
Wysiano ziarna trawy na powierzchni pokrytej matą. Następnie ułożono warstwę humusu o grubości 
3–4 cm na powierzchni maty. Humus wprowadza się w przestrzenną strukturę maty, np. poprzez 
ubijanie szczotkami. Ponownie wysiano ziarna trawy, lekko ubijając warstwę humusu na macie (Rys. 
8). 
 
Prace były prowadzone wczesną jesienią (wrzesień / październik 2001). Obecnie skarpa prezentuje się 
jako jednolita, zielona powierzchnia (Rys. 9 – zdjęcie wykonane w marcu br.). 
 
Zastosowano polietylenowe maty przestrzenne o grubości 18 mm, składające się z dwóch warstw: 
wytrzymałej na rozciąganie i sztywnej warstwy tworzącej podstawę maty, która ma główne znaczenie 
dla rozwoju roślinności oraz górnej sfalowanej powierzchni, która z kolei umożliwia trwałe 
utrzymanie na powierzchni skarpy humusu wypełniającego matę. Mata Tensar jest odporna na związki 
chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie jest 
wrażliwa na hydrolizę i jest  odporna na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie 
podlega także biodegradacji. Polimer tworzący matę zawiera co najmniej 2% sadzy węglowej, dzięki 
czemu nie podlega działaniu promieniowania ultrafioletowego.  
 
 
Podsumowanie 
 
Stosowanie technologii zbrojenia geosyntetykami w budownictwie komunikacyjnym staje się coraz 
powszechniejsze. Geosyntetyki stają się niezbędnym elementem wzmocnienia w projektach budowy, 
bądź przebudowy nawierzchni drogowych i kolejowych, nasypów komunikacyjnych, a także stromych 
skarp i murów oporowych. Z racji swojego szerokiego przeznaczenia, posiadanych wysokich 
parametrów mechanicznych, a także stosunkowej łatwości w instalacji, mogą stać się idealnym 
materiałem pomagającym rozwiązywać problemy w sytuacjach kryzysowych. Mogą to być ulewne 
deszcze czy powodzie, powodujące nierzadko powstawanie niekontrolowanych osunięć skarp 
nasypów i wykopów budowlanych. Ich naprawa może być związana z „głębokim” wzmocnieniem 
skarpy, polegającym na globalnym zapewnieniu stateczności budowli; nierzadko może dotyczyć 
jednak tylko powierzchniowego zabezpieczenia zbocza. W obu przypadkach zastosowanie 
geosyntetyków staje się uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Podobnie jak w przypadku budowy 
lub remontu dróg, pełniących kluczowe funkcje w sytuacjach kryzysowych. 
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