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1.1.  Wprowadzenie
Celem tego podrêcznika jest przekazanie podstawowych wiadomoœci na temat geow³óknin, ich zastosowañ oraz 
w³aœciwoœci wymaganych dla ró¿nych aplikacji. Zawiera on informacje dotycz¹ce projektowania, wyboru i wykorzystania 
geow³óknin w budownictwie l¹dowym i wodnym, takim jak np. tworzenie warstw podbudowy z kruszywa, czy 
systemów odwodnieniowych i zabezpieczenia przed erozj¹. Podano równie¿ opis metod badañ w³aœciwoœci geow³óknin i 

®ich dane techniczne. Szczegó³y dotycz¹ce pe³nej gamy geosyntetycznych produktów Typar  firmy DuPont mo¿na znaleŸæ 
® ®w naszej broszurze Typar  SF i Typar  HR oraz na stronie internetowej www.typargeo.com. Dodatkowe porady i pomoc 

techniczn¹ mo¿na uzyskaæ w centrum technicznym dzia DuPont.

1.2.  Jakoœæ DuPont
®Od prawie dwóch wieków DuPont przewodzi przemys³owi dziêki takim materia³om jak Nylon, Kevlar , 

® ®Tyvek  i Teflon . Doskona³oœæ techniczna i standard jakoœci, które nie maj¹ sobie równych: to tylko dwa 
®z powodów, dziêki którym  DuPont Typar  Geosyntetyki zapewnia d³ugoterminow¹ niezawodnoœæ 

zastosowañ w budownictwie l¹dowym. Wynaleziona 30 lat temu i produkowana w zak³adach DuPont w Luksemburgu, 
®geow³óknina Typar  SF dowiod³a swej wysokiej jakoœci i sprawdzi³a siê w wieloletnim dzia³aniu. 

2 ®Ze sprzeda¿¹ ponad 1 miliarda m  na ca³ym œwiecie, geow³ókniny Typar  by³y u¿ywane przy  budowie dróg, torowisk 
kolejowych i innych powierzchniowych obiektów budowlanych, równowa¿nych szeœciopasmowej autostradzie 

®o szerokoœci 23 m, poprowadzonej wokó³ globu. Geow³óknina Typar  jest produkowana zgodnie ze standardami ISO 
9001. Surowe wymagania jakoœciowe DuPont zapewniaj¹, ¿e tylko wysokiej jakoœci produkty s¹ dopuszczane do 
sprzeda¿y. Systemowe zintegrowanie produkcji i badañ laboratoryjnych gwarantuj¹, ¿e warunki procesu wytwórczego i 
wyniki badañ laboratoryjnych ka¿dej rolki geow³ókniny s¹ mo¿liwe do przeœledzenia.System ochrony œrodowiska firmy 
DuPont jest zgodny z wymogami standardów EMAS (Eko-Management and Audit Scheme) jak równie¿ z konwencj¹ ISO 
14001. Ponadto geow³óknina Typar podlega wielu ró¿nym systemom certyfikatów, takim jak: francuski ASQUAL 
i niemiecki audit zewnêtrzny „Fremdüberwachung DIN 18200”.

³u geosyntetyków 

®
1.3.  Co to jest Typar  SF?

®Typar  SF jest to cienka, nietkana, ³¹czona termicznie i wodoprzepuszczalna geow³óknina wykonana 
w 100% z ci¹g³ych w³ókien polipropylenowych. W celu osi¹gniêcia najwy¿szej jakoœci jest tak zaprojektowana, ¿e ³¹czy 
w sobie nastêpuj¹ce cechy: du¿y modu³ pocz¹tkowy (sztywnoœæ), du¿¹ rozci¹gliwoœæ (zwykle >50%) i znakomit¹ 

®jednorodnoœæ. Dziêki temu jest odporna na uszkodzeniai posiada rewelacyjne w³aœciwoœci filtruj¹ce. Typar  SF jest 
materia³em izotropowym, co oznacza, ¿e jego w³aœciwoœci fizyczne s¹ jednakowe we wszystkich kierunkach. Jest to 
celowe dostosowanie do  stanów naprê¿eñ i odkszta³ceñ wystêpuj¹cych w typowych aplikacjach. Równie¿ fakt, ¿e 
geow³óknina Typar SF jest wykonana w 100% z polipropylenu, sprawia, ¿e jest ona odporna na butwienie, zawilgocenie i 

3dzia³anie zwi¹zków chemicznych, a w szczególnoœci zasad.

1 DQS  Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
   Managementsystemen mbH
2 BVQI  Bureau Veritas Quality International
3 szczegó³owe dane dotycz¹ce odpornoœci na zwi¹zki
   chemiczne znajduj¹ siê w rozdziale 7.7
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®1.4. Produkcja w³ókna Du Pont Typar
W procesie ekstruzji powstaj¹ tysi¹ce bardzo cienkich, ci¹g³ych w³ókien, które przechodz¹ opatentowany przez DuPont 
etap „ wstêpnego wyprê¿ania”. Te cienkie, ale wytrzyma³e w³ókna s¹ nastêpnie uk³adane(Rys. 1) tworz¹c jednorodn¹ 
powierzchniê w³óknistej pajêczyny, która nastêpnie jest termicznie i mechanicznie zespajana

Rozdzia³ 1
®TYPAR  WPROWADZENIE

Rys.1: Uk³adanie w³ókien Rys.2: Typar® - obraz pod mikroskopem 

Odpowiednie zmiany warunków procesu technologicznego pozwalaj¹ na wytwarzanie szerokiej gamy  nietkanych, 
®wysoko wytrzyma³ych struktur Typar  o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach. Ta opatentowana przez DuPont technologia 

®jest jedn¹ z g³ównych przyczyn, dziêki którym Typar  SF posiada wyj¹tkowe w³aœciwoœci w porównaniu z innymi 
geow³ókninami.

1.5.  Typowe charakterystyki
Poni¿szy Rys. 3 przedstawia typowe zale¿noœci „naprê¿enie-odkszta³cenie” kilku geow³óknin o podobnej gêstoœci. 

®Typar  SF posiada wysok¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, du¿¹ zdolnoœæ wyd³u¿ania, jak równie¿ wysoki modu³ 
pocz¹tkowy, co stanowi idealne po³¹czenie w³aœciwoœci koniecznych podczas stosowania geosyntetyków.

TYPAR® SF PODRÊCZNIK TECHNICZNY
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Rys. 3  Typowe krzywe „naprê¿enie-odkszta³cenie”

Typar® SF 

    Tkane

Inne ³¹czone 
termicznie

Ig³owane

Wytrzyma³oœæ (kN/m)

Wyd³u¿enie %

Tab. 1  W³asnoœci krzywych „naprê¿enie-odkszta³cenie”  dla kilku typów geow³óknin.
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2. FUNKCJE I WYMAGANIA

2.1. Wprowadzenie
W zale¿noœci od zastosowania, g³ówne zadanie geow³ókniny zmienia siê od separacji poprzez filtrowanie, wzmocnienie, 
ochronê a¿ do stabilizacji. Wielokrotnie wymagane jest po³¹czenie kilku z tych funkcji. Zwykle dodatkowym wymogiem 
jest odpornoœæ na uszkodzenia podczas  wbudowywania. Celem tego rozdzia³u jest wyjaœnienie podstawowych 
aspektów technicznych tych funkcji i wymagañ w odniesieniu do geow³ókniny, oraz mechanizmów towarzysz¹cych  
ka¿dej funkcji. Powinno to pomóc w prawid³owym doborze geow³ókniny odpowiednio do realizowanego zadania. Nie 
jest to ³atwe, gdy¿ oddzia³ywania miêdzy wieloma powi¹zanymi czynnikami, takimi jak w³aœciwoœci mechaniczne 
i hydrauliczne, zamulanie (kolmatacja), struktura, czas i degradacja itd., s¹ doœæ skomplikowane.

2.2.Separacja
Separacja jest definiowana jako: „ Zapobieganie wzajemnemu mieszaniu siê s¹siednich, ró¿nych od siebie gruntów i/lub 

4materia³ów wype³niaj¹cych, dziêki u¿yciu geow³óknin lub produktów pokrewnych” . G³ównym obszarem zastosowañ 
geow³ókniny jako separatora jest budowa dróg i torowisk dróg szynowych. U¿ycie geow³ókniny zachowuje i polepsza 
integralnoœæ oraz funkcje ró¿nych materia³ów. Po u³o¿eniu podbudowy z kruszywa na miêkkim gruncie, w wyniku 
pionowego obci¹¿enia zachodz¹ dwa zjawiska:

1. Przede wszystkim geow³óknina zapobiega wnikaniu ziaren 
kruszywa w miêkk¹ warstwê pod³o¿a (Rys. 4). W bardzo dobry sposób 
ilustruje to pewne in¿ynierskie powiedzenie: „10 kg kamieni po³o¿one 
na 10 kg b³ota daje 20 kg b³ota”. Geow³óknina rozgranicza 
podbudowê z kruszywa i s³aby grunt, a tym samym  umo¿liwia 
osi¹gniêcie wy¿szego stopnia zagêszczenia oraz wiêkszej noœnoœci 
podbudowy. 

2. Ponadto geow³óknina zapobiega zanieczyszczaniu  podbudowy 
z kruszywa cz¹steczkami  gruntu pod³o¿a, co  eliminuje redukcjê 
noœnoœci. Migrowanie drobnych cz¹steczek gruntu w g³¹b czystej 
warstwy kruszywa zachodzi w szczególnoœci  przy obci¹¿eniach 
dynamicznych i jest znane jako „efekt pompuj¹cy”. Te cz¹steczki 
dzia³aj¹ jak smar pomiêdzy wiêkszymi ziarnami kruszywa i w ten 
sposób znacznie redukuj¹ wytrzyma³oœæ ca³ej warstwy.

Nie zanieczyszczone kruszywo efektywniej spe³nia tak¿e swoj¹ rolê drenuj¹c¹, jak równie¿ zachowuje wiêksz¹ 
odpornoœæ na przemarzanie.

Geow³óknina w ramach swojej funkcji separacyjnej zapewnia: 

4
EN ISO 10318
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Rys. 4: Lewy: Bez geow³ókniny  utrata kruszywa poprzez wnikanie 
w miêkkie pod³o¿e. Prawy: Z geow³óknin¹  brak utraty kruszywa,
lepsze zagêszczenie.

  Zapobieganie redukcji noœnoœci, spowodowanej mieszaniem siê warstwy drobnoziarnistego pod³o¿a 
z warstw¹ gruboziarnistego kruszywa. 

  Zwiêkszenie noœnoœci dziêki uniemo¿liwieniu przenikania ziaren kruszywa w g³¹b s³abego gruntu 
i podniesieniu stopnia  zagêszczenia.

   Redukowanie niszczenia drogi w wyniku jej przemarzania (ograniczenie zjawisk wysadzinowych). 

    Unikniêcie koniecznoœci usuwania s³abej warstwy gruntu. 

    Utrzymanie pe³nych zdolnoœci drenuj¹cych warstwy  podbudowy z kruszywa. 

    Zapobieganie migracji drobnych cz¹stek gruntu, szczególnie przy obci¹¿eniach dynamicznych.
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2.3.  Stabilizacja i wzmocnienie

5W wielu przypadkach geow³óknina spe³nia funkcjê stabilizuj¹c¹ i wzmacniaj¹c¹.  Funkcja stabilizuj¹ca geow³ókniny 
polega na zapewnieniu gruntom wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, której grunty praktycznie nie maj¹. Istniej¹ trzy odrêbne 
mechanizmy dzia³ania geow³ókniny, które stabilizuj¹  podbudowê z kruszywa i zwiêkszaj¹ jej odpornoœæ na d³ugotrwa³e 
deformacje pod wp³ywem powtarzaj¹cych siê obci¹¿eñ (jak pokazano na Rys. 5 poni¿ej):

     Ograniczenie swobody ruchu

     Mechanizm membranowy

     Wzmocnienie miejscowe

Typar ® SF

      Rys. 5: Trzy mechanizmy stabilizacji

Im wiêkszy modu³ pocz¹tkowy geow³ókniny, tym mechanizmy te s¹ efektywniejsze. Geow³ókniny o niskim module 
pocz¹tkowym bêd¹ ulegaæ wiêkszym deformacjom i w niewielkim stopniu bêd¹ mobilizowaæ wyst¹pienie pozosta³ych 
mechanizmów: ograniczenia swobody ruchu, membranowego oraz miejscowego wzmocnienia. Wysoki modu³ 
pocz¹tkowy oraz zdolnoœæ do wyd³u¿ania s¹ istotne, gdy¿ pozwalaj¹ wytrzymaæ du¿e miejscowe deformacje i 
przeciwdzia³aj¹ przebiciu.

2.3.1. Ograniczenie swobody ruchu
Jak przedstawiono na rys. 5 powy¿ej, istniej¹ dwa rodzaje ograniczenia swobody ruchu. Jeden zwi¹zany z odwrócon¹ 
krzywizn¹ geow³ókniny na zewn¹trz œladu kó³ pojazdów, gdzie wystêpuje nacisk skierowany w dó³. Tworzy to efekt 
dodatkowego obci¹¿enia, który wyrównuje deformacje i wymusza œciskanie pod³o¿a gruntowego. Drugi rodzaj 
ograniczenia swobody ruchu, dziêki geow³ókninie wystêpuje tam, gdzie zachodzi wypieranie ziaren kruszywa pod 
naciskiem kó³. Geow³óknina zapewnia warstwie podbudowy z kruszywa przyrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. To 
ograniczenie swobody ruchu ziaren kruszywa zwiêksza wytrzyma³oœæ i modu³ warstwy podbudowy, co z kolei zmniejsza 
naprê¿enia œciskaj¹ce przekazywane na pod³o¿e, poprzez lepsze roz³o¿enie nacisków od kó³ pojazdu.

2.3.2. Mechanizm membranowy
Mechanizm membranowy wystêpuje, gdy geow³óknina jest u³o¿ona na odkszta³calnym gruncie i przy³o¿one s¹ 
obci¹¿enia pionowe. W geow³ókninie powstaj¹ naprê¿enia rozci¹gaj¹ce, odci¹¿aj¹c grunt, który sam nie jest w stanie ich 
przenieœæ.  Te si³y wystêpuj¹ce w p³aszczyŸnie geow³ókniny, wywo³uj¹ powstanie sk³adowej naprê¿enia prostopad³ej do 
p³aszczyzny geow³ókniny. Ma to wielkie znaczenie podczas budowy dróg tymczasowych, gdzie w ogromnym stopniu 
redukuje tworzenie siê kolein. Im wiêkszy modu³ pocz¹tkowy geow³ókniny, tym bardziej mo¿liwe jest ograniczenie 
powstawania kolein.

2.3.3. Wzmocnienie miejscowe
Obci¹¿enia dzia³aj¹ce na pojedyncze kamienie warstwy kruszywa mog¹ spowodowaæ miejscowe uszkodzenia. 
Geow³óknina o wysokim module pocz¹tkowym pozwala na roz³o¿enie obci¹¿enia na wiêksz¹ liczbê ziaren kruszywa, 
zmniejszenie naprê¿enia i zwiêkszenie odpornoœci na przemieszczenie.Wysoka rozci¹gliwoœæ pozwala na unikniêcie 
miejscowego przebicia, poniewa¿ umo¿liwia geow³ókninie rozci¹gniêcie siê w s¹siedztwie penetruj¹cego kamienia.

TYPAR® SF PODRÊCZNIK TECHNICZNY

5 Dodatkowe informacje i szczegó³y o wykorzystaniu geow³óknin w konstrukcjach z gruntu zbrojonego mo¿na znaleŸæ 
w poradniku o projektowaniu z produktu Typar® HR. Typowe zastosowania  konstrukcji z gruntu zbrojonego, to œciany 
oporowe, strome zbocza, naprawa zboczy osuwiskowych, nasypy na gruntach s³abych, zbrojenie gruntu pod fundamentami, 
wykonywanie przejœæ z gruntu zbrojonego nad pustkami w pod³o¿u, np. na terenach krasowych, ... itd.

1

2

3
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2.4.  Filtracja
Filtracyjna funkcja geow³ókniny definiowana jest jako: „Ograniczenie ruchu gruntu lub innych cz¹steczek 
poddanych dzia³aniu si³ hydrodynamicznych, przy jednoczesnym umo¿liwieniu przep³ywu cieczy przez, lub 

6w g³¹b geow³ókniny albo innego produktu pochodnego”. Do okreœlenia w³asnoœci filtracyjnych geow³ókniny zwykle 
u¿ywa siê parametrów wodoprzepuszczalnoœci i wymiaru otworów. Wielkoœæ porów geow³ókniny powinna byæ 
dostatecznie ma³a aby zatrzymaæ wiêksze cz¹stki gruntu, przeciwdzia³aj¹c jego erozji. Pocz¹tkowo ma³e cz¹steczki 
gruntu musz¹ przechodziæ przez geow³ókninê w celu umo¿liwienia powstania „sieci przesklepieñ” sk³adaj¹cej siê 
z wiêkszych cz¹stek, które dzia³aj¹ jako dodatkowy naturalny filtr gruntowy towarzysz¹cy geow³ókninie (Rys. 6). Je¿eli 
rozmiar porów geow³ókniny bêdzie zbyt ma³y, to wówczas drobne cz¹steczki nie bêd¹ mog³y byæ wyp³ukane 
i wytworzona „sieæ przesklepieñ” o ma³ych wymiarach bêdzie stanowi³a naturaln¹ barierê z gruntu o ni¿szej 
wodoprzepuszczalnoœci.
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w
 w

o
d

y.

g r u n t  
naturalny

f i l t r  
gruntowy

s i e æ  
przesklepieñ

Typar® SF
k ru s z ywo  
d r e n u  
w³aœciwego

Efektywny filtr geotekstylny musi mieæ pory o ró¿nych kszta³tach 
i wymiarach, a ich rozk³ad musi byæ podobny do uziarnienia 
gruntu. Czêsto nie zwraca siê uwagi na fakt, ¿e 
wodoprzepuszczalnoœæ ca³ego systemu warstw kruszywa 
i pod³o¿a (Rys. 7), zale¿y od warstwy o najmniejszej 
wodoprzepusz-czalnoœci. Zwykle wodoprzepuszczalnoœæ gruntu 

7jest znacznie ni¿sza ni¿ geow³ókniny.

8Typowe wodoprzepuszczalnoœci gruntu :

-2¿wir   3 x 10  m/s          
-9 -7py³     10   10  m/s      

-4piasek  10  m/s
-9i³          10  m/s

Rys. 6: Naturalny filtr gruntowy towarzysz¹cy geow³ókninie

Rys. 7: System drena¿owy, grunty i geow³óknina o ró¿nej wodoprzepuszczalnoœci. 
9            O wielkoœci K decyduje warstwa gruntu o najmniejszej wodoprzepuszczalnoœci.tot 

grunt

warstwa drenuj¹ca

Typar® SF

Typar® SF

grunt

Wodoprzepuszczalnoœæ geow³ókniny zale¿y tak¿e od jej œciœliwoœci. Ogólnie grube geow³ókniny s¹ podatne na œciskanie, 
co nale¿y braæ pod uwagê przy wyborze geow³ókniny o wymaganej wodoprzepuszczalnoœci. Sama gruboœæ jest raczej 

IIw³asnoœci¹ opisow¹ ni¿ parametrem projektowym .Funkcja filtracyjna geow³ókniny zwi¹zana jest z budow¹ tam, grobli, 
przeciwdzia³aniem erozji, odwodnieniem dróg i pod³o¿a gruntowego. Geow³óknina zastêpuje wówczas tradycyjny filtr 
ziarnisty. W systemach przeciwdzia³ania erozji brzegów rzecznych albo zboczy ziemnych, gruby materia³ (gabiony albo 
narzuty kamienne) lub p³yty betonowe s¹ u¿ywane do ograniczenia szkodliwoœci dzia³ania fal lub przep³ywu wody. 
Zastosowanie geow³ókniny jako filtra zapobiega erozji drobnych cz¹steczek gruntu.

6  EN ISO 10318
7  z wyj¹tkiem grubego piasku i ¿wiru
8  czytaj w aneksie 7.10 wiêcej szczegó³ów na temat wodoprzepuszczalnoœci gruntu
9  o wodoprzepuszczalnoœci zobacz tak¿e 4.4.2

TYPAR® SF PODRÊCZNIK TECHNICZNY

gruntu
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2.5. Drena¿
Tradycyjnie do regulacji i usuwania wody z pod³o¿a u¿ywano naturalnych materia³ów o stopniowanej granulacji. Przez 
ostatnie 30 lat wzrasta³o zastosowanie filtrów z geow³óknin, zwiêkszaj¹cych naturalne mo¿liwoœci drena¿u gruntów 
s³aboprzepuszczalnych.Geow³óknina nie powinna byæ u¿ywana bezpoœrednio jako samodzielna warstwa drenuj¹ca, 
nawet gdyby jej zdolnoœci drenuj¹ce mog³y byæ zmierzone w laboratorium przy u¿yciu czystej wody, poniewa¿ 
w rzeczywistych warunkach (grunt zatrzymany wewn¹trz jej struktury), odwodnienie przez geow³ókninê jest 
nieprzewidywalne. Wa¿ne jest równie¿ dla systemu odwodnienia, aby przez d³ugi czas by³ w stanie utrzymywaæ swoje 
w³aœciwoœci, nawet pod wp³ywem du¿ych nacisków gruntu. Aby unikn¹æ zapychania siê i zanieczyszczania warstwy 
drenuj¹cej, w systemie odwodnienia nale¿y zawsze umieœciæ filtr.

   Rys. 8: Element drena¿u z³o¿onego (geokompozytu)

Rys. 9: Konwencjonalna warstwa drena¿u z kruszywa

grunt

filtr z geow³ókniny
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Okazuje siê, ¿e dreny syntetyczne zawieraj¹ce filtr 
z geow³ókniny, s¹ bardzo ekonomiczn¹ alternatyw¹ dla 
tradycyjnych drenów piaskowych, s¹czków i innych 
systemów odwadniaj¹cych. Geosyntetyczne maty drenuj¹ce 
czy dreny robione s¹ zwykle z rdzenia zawartego pomiêdzy 
filtrami z geow³ókniny (Rys. 8). Materia³ filtra musi wykazywaæ 
siê odpowiedni¹ jakoœci¹ i w³aœciwoœciami fizycznymi, 
znakomit¹ wytrzyma³oœci¹ i trwa³oœci¹, dobr¹ odpornoœci¹ na 
naprê¿enia monta¿owe oraz musi zapewniaæ d³ugotrwa³e 
poprawne dzia³anie. Z³e dzia³anie lub przedwczesne zu¿ycie 
systemu odwadniaj¹cego mo¿e spowodowaæ powa¿ne 
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa i prawid³owego dzia³ania 
konstrukcji ziemnej, przy budowie której zosta³ u¿yty. 
Uszkodzenie drena¿u mo¿e powodowaæ koniecznoœæ 
zastosowania kosztownej naprawy i towarzysz¹cej temu 
przerwy w funkcjonowaniu obiektu. 

Tak wiêc jest bardzo istotne, aby u¿yty materia³ móg³ 
efektywnie funkcjonowaæ przez d³ugi czas, nawet 
w przypadku gruntów stwarzaj¹cych najwiêksze zagro¿enie.

2.6. Ochrona
Funkcja ochronna definiowana jest jako: „Zapobieganie lub ograniczanie miejscowego uszkodzenia danego elementu 

10czy materia³u przez zastosowanie geow³ókniny lub innego produktu pochodnego”.  Geow³óknina zwykle u¿ywana jest 
jako ochrona geosyntetycznych barier w sk³adowiskach odpadów, konstrukcjach dachowych, obiektach 
hydrotechnicznych itp.Najwa¿niejszymi w³aœciwoœciami geow³ókniny, które pozwalaj¹ jej na spe³nienie funkcji ochronnej 
s¹ odpornoœæ na przebicie i jednorodnoœæ produktu (tzn. brak s³abych miejsc). Ponadto specjalne testy odpornoœci na 

11przebicie  wykaza³y, ¿e takie w³asnoœci jak tylko odpowiednia gruboœæ i gramatura produktu nie zapewniaj¹ 
wystarczaj¹cej jakoœci funkcji ochronnej.

2.7. Odpornoœæ na uszkodzenia podczas monta¿u
Geow³óknina nie wype³ni ¿adnej ze swoich funkcji, jeœli zostanie uszkodzona podczas lub bezpoœrednio po zakoñczeniu 
wbudowywania. Analizy wykazuj¹, ¿e krytyczny dla geow³ókniny okres przypada raczej na czas budowy, ni¿ na fazê 
u¿ytkow¹. Tak wiêc 95% uszkodzeñ zwykle zachodzi podczas procesu wbudowywania, bardzo czêsto w wyniku 
uderzeñ w trakcie roz³adunku i zagêszczania kruszywa. Z regu³y, je¿eli geow³óknina przetrwa naprê¿enia zwi¹zane 
z monta¿em, to równie¿ przetrwa naprê¿enia wystêpuj¹ce w czasie jej eksploatacji. Podjêto obszerne badania maj¹ce na 
celu zrozumienie zale¿noœci pomiêdzy fizycznymi w³aœciwoœciami geow³óknin separuj¹cych, a ich rzeczywistym 
zachowaniem siê w terenie. Badania te potwierdzi³y œcis³e powi¹zanie zdolnoœci geow³ókniny do poch³oniêcia energii 

IIIuderzenia i jej podatnoœci na uszkodzenia podczas budowy .

10  EN ISO 10318
11 badanie punktowe odwzorowuj¹ce warunki terenowe, opracowane przez DuPont 
     i  przeprowadzane w fabrycznym laboratorium kontroli  jakoœci  DuPont  Typar®.
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Rozdzia³ 2
FUNKCJE I WYMAGANIA

Poni¿sze rysunki pokazuj¹ ró¿ne formy uszkodzeñ geow³ókniny i znaczenie du¿ego potencja³u absorpcji energii:

Rys. 10: Du¿a rozci¹gliwoœæ pozwala geow³ókninie 
na ugiêcie siê dooko³a penetruj¹cego kamienia

Rys. 11: Du¿a wytrzyma³oœæ pozwala geow³ókninie 
na wytrzymanie si³y uderzaj¹cego kamienia

Rys. 12: Uszkodzenie geow³ókniny w wyniku 
braku rozci¹gliwoœci lub wytrzyma³oœci.

Absorpcja energii
Potencja³ absorpcji energii (W) geow³ókniny mo¿na opisaæ jako po³¹czenie jej rozci¹gliwoœci i wytrzyma³oœci. 
Poni¿szy wykres (Rys.13) ilustruje to pojêcie: pokazuje ró¿ni¹ce siê kszta³ty rzeczywistego potencja³u absorpcji energii, 
który jest definiowany jako pole pod krzyw¹, i teoretycznego potencja³u absorpcji energii.

Rys. 13 Porównanie rzeczywistego i teoretycznego potencja³u absorpcji energii

                    wytrzyma³oœæ T [kN/m]

                    wyd³u¿enie   [%]e

W = rzeczywista absorpcja energii

                                    W  = teoretyczna absorpcja energiit

Kilka narodowych opracowañ normalizacyjnych jest w trakcie zastosowywania koncepcji absorpcji energii. Niektóre 

jednak¿e bazuj¹ raczej na teoretycznych wartoœciach ni¿ na wynikach obliczeñ pola pod krzyw¹ W= ò T  . Obliczenia *
1upraszczane s¹ do W  = /  T   . W rezultacie teoretyczna absorpcja energii (W ) niektórych produktów jest znacz¹co * t 2  t

wy¿sza, podczas gdy dla innych jest ona ni¿sza ni¿ rzeczywisty potencja³ absorpcji mierzony podczas badania 
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (EN ISO 10319).

e
e
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