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P odstawowy układ komunika-
cyjny obszarów leśnych za-
pewniają wewnętrzne drogi le-
śne, które zgodnie z ustawą

o drogach publicznych nie zostały za-
liczone do żadnej kategorii tych dróg.
Drogi leśne służą nie tylko do trans-
portu surowca drzewnego, ale pełnią
również inne funkcje, w tym m.in. do-
jazdów pożarowych. Konieczność za-
pewnienia całorocznego dostępu do
większości obszarów leśnych wymu-
sza podejmowanie działań zmierzają-
cych do polepszania stanu techniczne-
go nawierzchni dróg.

Nowoczesna technologia produkcji
sprawia, że geosyntetyki wykazują co-
raz lepsze właściwości hydrauliczne,
mechaniczne i fizyczne. Dzięki tym za-
letom są stosowane w różnych kon-
strukcjach inżynieryjnych (m.in. dróg
leśnych) jako jeden ze sposobów
wzmocnienia podłoża [12]. Nazewnic-
two materiałów syntetycznych wyko-
rzystywanych w budownictwie nie jest
jednoznaczne. Zamiennie używa się
terminów geosyntetyki i geotekstylia,
przy czym pojęcie geotekstylia pojawi-
ło się jako pierwsze z racji pionier-
skich wdrożeń, które mogły być reali-
zowane jedynie za pomocą dostępnych
wówczas wyrobów przemysłu tekstyl-
nego, czyli tkanin lub włóknin. Termin
geosyntetyki wszedł w użycie wraz

z wprowadzeniem do ich produkcji in-
nych materiałów. Geosyntetykmi na-
zywa się całą rodzinę materiałów syn-
tetycznych stosowanych w budownic-
twie [3, 12].

Ze względu na funkcje geosyntety-
ki dzielimy na [7, 11, 13]:
● separacyjne – służą do oddzielenia
warstw gruntu o odmiennych parame-
trach;
● filtracyjne – zapewniają swobodny
przepływ wody, a jednocześnie utrzy-
mują strukturę szkieletu gruntu chro-
nionego (zapobiegają przedostaniu się
drobnych frakcji gruntu przy swobod-
nym przesączaniu się wody);
● wzmacniające – zwiększają nośność
np. drogi gruntowej, warstwy bitumicz-
nej nawierzchni (siła nacisku punkto-
wego jest rozkładana na większą po-
wierzchnię);
● ochronne – mają na celu ochronę in-
nego materiału lub warstwy przed
uszkodzeniami mechanicznymi;
● odwadniające – umożliwiają drenaż
pionowy lub poziomy wody/cieczy
przez wewnętrzną przepuszczalną war-
stwę geokompozytu drenarskiego;
● przeciwerozyjne – mają na celu
ochronę warstw wierzchnich brzegów
lub skarp przed działaniem czynników
zewnętrznych, np. wody czy wiatru.

Przykłady realizacji
Stosowanie geosyntetyków w kon-

strukcji dróg leśnych (i nie tylko) jest
spowodowane głównie funkcją separa-
cyjną i wzmacniającą. Dzięki funkcji

separacyjnej nie dochodzi do miesza-
nia się materiałów (kruszywo nie jest
wciskane w podłoże). Natomiast prze-
noszenie dużych sił rozciągających
przy małym wydłużeniu polepsza roz-
kład naprężeń działających na podłoże,
w wyniku czego następuje jego wzmoc-
nienie.

Remont dróg leśnych z wykorzysta-
niem geosyntetyków lub drewna jest
prowadzony na krótkich odcinkach
[5, 6] w przypadku:
■ gruntów sypkich trudno przejezd-
nych lub nieprzejezdnych (odcinki wy-
dmowe);
■ gruntów o wysokim poziomie wód
gruntowych, na których nie można go
obniżyć ze względów ekologicznych
lub z powodu dużych kosztów budowy;
■ torfów, gdy ich wybranie jest nieopła-
calne.
Rozmieszczenie warstw uszczelniająco-
-separacyjnych, szczególnie na skarpach
składowiska, powinno być poparte od-
powiednimi obliczeniami w fazie pro-
jektowej, obejmującymi [9]:
● grubość geomembrany ze względu
na warunki geometryczne składowiska
oraz wysokość składowania odpadów
wraz z możliwością osiadania podłoża
(dopuszczalne odkształcenie geomem-
brany powinno być ok. 50 razy mniejsze
niż mierzone podczas rozciągania jed-
noosiowego w laboratorium);
● sposób zakotwienia na koronie skarpy;

● stateczność warstw geosyntetycz-
nych na skarpach;
● stateczność obsypki filtracyjnej.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania
poprawiające nośność dróg leśnych z wykorzystaniem nowocze-
snych materiałów geosyntetycznych. Zwrócono uwagę na zalety
tego rozwiązania, takie jak m.in. zmniejszenie kosztów. Zastoso-
wanie geosyntetyków w konstrukcji dróg (nie tylko leśnych), ze
względu na ich właściwości, wpływa pozytywnie na trwałość kon-
strukcji podczas eksploatacji m.in. przez wzmocnienie podłoża
gruntowego.
Słowa kluczowe: geotkanina; drogi; drewno.

Abstract. The article presents selected solutions increasing the
load capacity of forest roads with the use of modern materials such
as geosynthetics. Attention was paid to the advantages of using
geosynetics to strengthen forest roads among which, among others
you can distinguish the currently significant cost savings. Therefore,
the use of geosynthetics in the construction of roads (not only
forest), due to their properties, has a positive effect on the durability
of their operation, among others by strengthening the ground.
Keywords: geotextile; roads; wood.
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Zastosowanie geosyntetyków
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Application of geosynthetics for strengthening forest roads
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W inwestycjach drogowych na tere-
nach leśnych bardzo często są wykorzy-
stywane materiały budowlane pocho-
dzenia naturalnego, wzmacniane np.
geosiatkami [4, 14].

Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono
problemy podczas przejazdu przez trud-
ne tereny leśne. Aby temu zapobiec,
jeszcze do niedawna stosowano pomo-
sty tymczasowe na gruntach grząskich
wykonane z kłód drewnianych połączo-
nych metodą gwoździowania (rysu-
nek 1). Ich wykonanie było jednak bar-
dzo pracochłonne i w związku z tym
nie należało ani do najtańszych, ani
do szybkich. Od pewnego czasu nadle-
śnictwo zaczęło stosować geosyntetyki,
które rozkłada się na gruncie rodzi-
mym, a na nich układa kłody drewnia-
ne, co umożliwia przejazd w problema-
tycznych miejscach (rysunek 2). Roz-
wiązanie takie jest dużo prostsze i mniej
czasochłonne.

Podsumowanie
Geosyntetyk pozwala na wydłużenie

okresu eksploatacji nawierzchni, zmniej-
szenie grubości warstwy kruszywa i uzy-
skanie tzw. platformy roboczej w czasie
budowy nawierzchni. Efekt wzmocnie-
nia zależy od współpracy geosyntetyku
ze wzmacnianą warstwą i jego zdolności
do przejęcia naprężeń rozciągających, po-
wstających na spodzie warstwy kruszy-
wa pod wpływem obciążenia. Jeżeli mię-
dzy kruszywem i geosyntetykiem wystą-
pi poślizg, warstwa kruszywa nie ulegnie
wzmocnieniu. Ze względu na sposób
działania geosyntetyku, wynikający z do-
puszczalnych odkształceń, może zacho-
dzić jeden z dwóch przypadków: geosyn-
tetyk działa jak naciągnięta membrana lub
zapewnia boczne utwierdzenie ziaren
kruszywa [1, 2, 8, 15].

W dotychczasowej praktyce projekto-
wej wykorzystywana jest quasi-metoda
obserwacyjna – projektant przyjmuje
rozwiązanie na podstawie dostępnej li-
teratury lub własnych doświadczeń, bez
jakichkolwiek obliczeń. Jest to przyczy-
ną największej liczby awarii różnego ro-
dzaju przesłon izolacyjnych z geomem-
branami [9].

Chcąc prawidłowo stosować geosynte-
tyki, należy nie tylko wykazać się znajo-
mością ich właściwości hydraulicznych,
ale także dokonać prawidłowego doboru
geosyntetyku do rodzaju gruntu, w który
zostanie wbudowany [7]. Często pomija-
nym etapem przez projektantów jest wy-

konanie szczegółowych obliczeń, które
pozwalają na prawidłowe zaprojektowa-
nie i wykonanie konstrukcji [10].

Przedstawione przykłady zastosowa-
nia geosyntetyków pozwalają w prakty-
ce na szybkie, stosunkowo łatwe i ekono-
miczne zwiększenie przejezdności dróg
leśnych.
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Fot. 1. Trudności przejazdu sprzętu do
zrywki drewna
Photo 1. Difficulties in the passage of timber
harvesting equipment

Fot. 2. Utrudnienia w pracy maszyny ścin-
kowej
Photo 2. Difficulties in the operation of the
felling machine

Rys. 1. Tymczasowy pomost drewniany
z kłód połączonych na gwoździe
Fig. 1. Temporary wooden platform with logs
connected to nails

Rys. 2. Zastosowanie geosyntetyku w po-
moście tymczasowym wykonanym na
gruntach grząskich
Fig. 2. Application of a geosynthetic in a tem-
porary platform made on boggy soils


