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O znakowanie wyrobów zna-
kiem CE jest możliwe tylko
wtedy, gdy istnieje zharmo-
nizowana norma lub europej-

ska ocena techniczna na dany wyrób.
Ponadto konieczne jest przeprowadze-
nie procedury, jaką przewiduje system
oceny zgodności zdefiniowany w man-
dacie Unii Europejskiej i doprecyzowa-
ny we właściwej zharmonizowanej spe-
cyfikacji technicznej. Specyfikacje te
określają zakres badań typu i wyma-
gany system oceny zgodności, często
z udziałem trzeciej strony, tzn. kompe-
tentnych jednostek notyfikowanych, ja-
ki musi zastosować producent, aby legal-
nie wprowadzić wyrób do obrotu ze zde-
finiowanym zakresem stosowania [8].

Większość norm, które dotyczą wy-
robów stosowanych w robotach bu-
dowlanych, szczególnie w budownic-
twie drogowym i kolejowym, uległa
w ostatnim czasie nowelizacji i znacz-

nemu uszczegółowieniu zapisów. Ob-
jęcie serii norm na wyroby geotekstyl-
ne harmonizacją europejską umożli-
wiło wprowadzanie tych wyrobów
na obszar Unii Europejskiej z oznako-
waniem CE. Aby możliwe było wpro-
wadzenie wyrobu budowlanego do ob-
rotu, producent musi przeprowadzić
jego ocenę i określić właściwości użyt-
kowe, a więc takie, które odnoszą się
do odpowiednich zasadniczych cha-
rakterystyk, wyrażone jako poziom,
klasa lub w sposób opisowy. Najła-
twiej określić poziom właściwości
użytkowych, bazując na procedurach
badań lub obliczeń opisanych w zhar-
monizowanych normach lub w euro-
pejskich dokumentach oceny technicz-
nej [9]. Producent, wytwarzając wyro-
by i wprowadzając je do obrotu, ma za
zadanie zapewnić stałość właściwości
użytkowych przez systematyczną kon-
trolę produkcji, zgodnie z wymagania-
mi zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, i stałą ocenę utrzymania
parametrów określonych podczas ba-

dań typu. Do tego celu służy zestaw ba-
dań bieżących i okresowych zdefinio-
wanych w normach harmonizowanych.

Geotekstylia są to polimerowe mate-
riały włókiennicze (geotkaniny, geow-
łókniny i geodzianiny) stosowane w bu-
dowie nawierzchni drogowych oraz
w budowlach lądowych i wodnych. Słu-
żą one m.in. do drenowania (np. zbiera-
nia opadów atmosferycznych), filtracji
(zatrzymywania gruntu przy zachowa-
niu przepływu cieczy w kierunku pro-
stopadłym do wyrobu), a także ograni-
czają lub zapobiegają uszkodzeniom na-
wierzchni lub budowli (np. wałów) pod
wpływem działania cieków wodnych,
poprawiają mechaniczne właściwości
gruntu oraz zapobiegają wymieszaniu
sąsiadujących gruntów o różnej struktu-
rze (separacja/rozdzielenie). Geoteksty-
lia w postaci geowłóknin układane
pod nawierzchnią drogową mają na ce-
lu zwiększenie trwałości drogi i komfor-
tu jazdy. Kompleksowo wymagania
i zasady posługiwania jeszcze starymi
wydaniami norm przy ocenie zgodności
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sowania surowców z recyklingu powinno skutkować dużą stabil-
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i wprowadzaniu do obrotu wyrobów bu-
dowlanych opisywano wielokrotnie
[4, 5, 10].

Stan normalizacji
Rynek zainteresowany wyrobami geo-

tekstylnymi czekał ponad szesnaście lat
na uporządkowanie norm i wprowadze-
nie do harmonizacji nowych ich edycji
jako dokumentów odniesienia. Zmiany
wprowadzone w tym okresie do norm
wyrobów, które nie zyskały statusu norm
zharmonizowanych, utrudniały posługi-
wanie się nowymi edycjami norm, po-
nieważ nie można było ich stosować
do oceny zgodności i oznakowania wy-
robów CE [1]. Ostatecznie normy z tego
obszaru zatwierdzone w większości
w 2016 r. zyskały status norm zharmo-
nizowanych z początkiem okresu
przejściowego od 10.03.2017 r. Ozna-
cza to, że pojawiła się możliwość wyko-
rzystania tych edycji przy oznakowaniu
CE, a z końcem okresu przejściowego,
tj. 10.03.2018 r., mamy obowiązek wy-
korzystania tych specyfikacji technicz-
nych w procedurach prowadzących
do oznakowania CE. Zestawienie norm
dotyczących geotekstyliów przedstawio-
no w tabeli 1.

Istotne zmiany w normach
Edycje norm znowelizowanych

w 2016 r. umożliwiały rozpoczęcie przy-
gotowania producentów do wprowadze-
nia procedury oznakowania CE po zmia-
nie wymagań i zastosowania procedur
wynikających z nowych edycji specyfi-
kacji technicznych. Zakończenie w 2018 r.
okresu przejściowego spowodowało po-
ważne zmiany na rynku geotekstyliów
stosowanych w budownictwie. Skończył
się okres przejściowy na następujące do-
kumentyodniesienia:EN13249;EN13250;
EN 13251; EN 13252; EN 13253;
EN 13254; EN 13255; EN 13256;
EN 13257; EN 13265 (tabela 1). Nowe
edycje norm ujednolicają rynek wyrobów
geotekstylnych i stawiają wszystkim pro-
ducentom jednakowe wymagania.

Terminy i definicje używane w no-
wych edycjach norm są skorelowane ze
zmienioną PN-EN ISO 10318-1:2015-
12/A1:2018-09 Geosyntetyki – Część 1:
Terminy i definicje oraz PN-EN ISO
10318-2:2015-12/A1:2018-09 Geosynte-
tyki – Część 2: Symbole i piktogramy.

Badania typu są uzależnione od za-
mierzonego zastosowania i w związku
z tym różnią się w zależności od tego, ja-
ką funkcję spełnia wyrób i w jakich wa-
runkach jest wykorzystywany. Podsta-
wowe funkcje, jakie w związku z zamie-
rzonym zastosowaniem w budownictwie
są przypisywane wyrobom geotekstyl-
nym, to: zbrojenie; rozdzielenie (separa-
cja); ochrona; bariera; powierzchniowe
zabezpieczenie przeciwerozyjne; filtra-
cja; drenaż. We wszystkich nowych edy-
cjach norm do każdego zamierzonego
zastosowania zostały wprowadzone od-
powiednie tabele w załączniku ZA.l. Za-
wierają one spis niezbędnych badań
w przypadku konkretnego zastosowania
wyrobu. Producenci deklarując, jaką
funkcję pełni ich produkt, będą w stanie

w łatwy sposób, precyzyjnie określić, ja-
kie badania muszą wykonać, aby po-
twierdzić wymagane i deklarowane wła-
ściwości [3].

Częstotliwość badań kontrolnych.
Obecnie producenci są zobligowani wy-
konywać badania bieżące i okresowe
z częstotliwością określoną w tabeli A. 2
załącznikaAwprowadzonego do wszyst-
kich nowych edycji norm wyrobu. Pod
tym względem postawiono wszystkim
producentom jednakowe wymagania
i warunki kontroli jakości wyrobów.
W tabelach 2 – 5 opisano kilka przykła-
dów częstotliwości badań przy każdym
zastosowaniu.

Badane parametry zależą od zastoso-
wania i od tego, jaką funkcję spełnia wy-
rób. Oznacza to, że producent musi pod-
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Tabela 1. Stan harmonizacji europejskiej obszaru geosyntetyków na dzień 22.03.2019 r. [7]
Table 1. State of european harmonization of the area of geosynthetics by the day 22.03.2019 [7]

Numer oraz tytuł normy Norma
zastąpiona

Początek okresu
przejściowego

Data dostępności
normy jako normy
zharmonizowanej

Koniec
okresu
przejś-
ciowego

EN 13249:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni
obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych
i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2000
+A1:2005 10.03.2017 10.03.2018

EN 13250:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy dróg kolejowych

EN 13250:2000
+A1:2005 10.03.2017 10.03.2018

EN 13251:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2000
+A1:2005 10.03.2017 10.03.2018

EN 13252:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drenażowych

EN 13252:2000
+A1:2005 10.03.2017 10.03.2018

EN 13253:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych
(ochrona i umocnienia brzegów)

EN 13253:2000
+A1:2005 10.03.2017 10.03.2018

EN 13254:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

EN 13254:2000
+A1:2005
+AC:2003

10.03.2017 10.03.2018

EN 13255:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy kanałów

EN 13255:2000
+A1:2005
+AC:2003

10.03.2017 10.03.2018

EN 13256:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właś-
ciwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowa-
nych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000
+A1:2005
+AC:2003

10.03.2017 10.03.2018

EN 13257:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

EN 13257:2000
+A1:2005
+AC:2003

10.03.2017 10.03.2018

EN 13265:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych

EN 13265:2000
+A1:2005
+AC:2003

10.03.2017 10.03.2018

W tabeli 1 pominięto normy zharmonizowane, w których nie wprowadzono zmian: EN 13361:2004,
EN 13361:2004/A1:2006, EN 13362:2005, EN 13491:2004, EN 13491:2004/A1:2006, EN 13492:2004,
EN 13492:2004/A1:2006, EN 13493:2005, EN 15381:2008, EN 15382:2013
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jąć decyzję dotyczącą zakresu stosowa-
nia i wartości deklarowanych, które mu-
si oznaczyć wyłącznie po przeprowadze-
niu odpowiednich badań zdefiniowanych
w odpowiedniej normie wyrobu. Wyni-
ka z tego, jaki system oceny musi być
zastosowany i jeśli będzie to system 2+,
to wówczas wymagana będzie certyfika-
cja. W procedurze certyfikacyjnej Jed-
nostka Notyfikowana będzie weryfiko-
wała podane przez producenta informa-
cje na podstawie obiektywnych dowo-
dów, czyli przeprowadzonych badań ty-
pu i planów badań oraz ich realizacji.

Stosowanie surowców wtórnych. Po-
przednie edycje norm dopuszczały stoso-
wanie surowców wtórnych w produkcji
pod warunkiem pozytywnych wyników
badań trwałości. Obecnie producenci bę-
dą musieli stosować w produkcji surow-
ce pierwotne bez surowców pochodzą-
cych z recyklingu. Nowe edycje norm

dopuszczają stosowanie surowców wtór-
nych przy produkcji geotekstylnych ma-
teriałów pełniących funkcję zbrojenia
oraz w przypadku kombinacji innych
funkcji wraz z funkcją zbrojenia, jeśli
okres przewidzianej trwałości nie prze-
kracza 5 lat. Dotyczy to także wyrobów
pełniących różne funkcje, których okres
przewidzianej trwałości przekracza 5 lat,
ale tylko w przypadku surowców
otrzymanych z odpadów własnych. Są
możliwe dwa różne podejścia:

1) jeżeli proces przeróbki odpadu wła-
snego nie przewiduje procesu regranulo-
wania, wtedy ten odpad własny można
stosować bez ograniczeń, pod warun-
kiem że spełnia on te same, co surowiec
pierwotny, wymagania producenta;

2) jeżeli proces przeróbki przewiduje
proces regranulowania, wtedy ten odpad
własny można stosować w ilości nie-
przekraczającej 10%, pod warunkiem że
spełnia on te same, co oryginalny suro-
wiec, wymagania producenta.

Definicja procesu regranulowania zo-
stała sprecyzowana w nowych edycjach
norm jako termiczny proces, w wyniku

którego polimer topi się w ekstruderze
i formuje pod ciśnieniem, a następnie
rozdrabnia za pomocą noży na kawałki,
otrzymując regranulat. W wyniku pro-
cesu termicznej obróbki może następo-
wać zmiana właściwości wyrobu.
W związku z tym wprowadzono ogra-
niczenie na stosowanie takiego odpadu
własnego. Te ograniczenia limitujące
ilość regranulatu wynikają z troski o bar-
dzo dobrą jakość wyrobu gotowego.

Badanie trwałości. Nastąpiła zmia-
na w wymaganiach dotyczących bada-
nia trwałości. We wszystkich nowych
normach pojawił się załącznik B, w któ-
rym zostały scharakteryzowane wszyst-
kie podstawowe wymagania. Zgodnie
z nowymi edycjami norm producent,
wiedząc, z jakiego surowca jest produ-
kowany wyrób, określa, jakim bada-
niom musi być poddany. Określono ba-
dania dotyczące konkretnego typu su-
rowca i procedurę badania:

● poliester (PET) – odporność na
hydrolizę wewnętrzną wg EN 12447;

● polipropylen (PP) oraz polietylen
(PE) – odporność na utlenianie wg
EN ISO 13438 procedura A;

● poliamid (PA) oraz aramid (AR) –
odporność na utlenianie wg EN ISO
13438 procedura B oraz odporność na
hydrolizę wewnętrzną wg EN 12447;

● alkohol poliwinylowy (PVA) –
odporność na utlenianie wg EN ISO
13438 procedura C.

Jeżeli wyrób jest produkowany z róż-
nych typów surowców, nowe edycje do-
puszczają dwa rozwiązania:
1) w przypadku, kiedy jest możliwość
rozdzielenia stosowanych surowców na
poszczególne typy, wtedy każdy z nich
ma być poddany badaniom oddzielnie
wg załącznika B;
2) w przypadku, kiedy nie ma możliwo-
ści rozdzielenia stosowanych surowców
na poszczególne typy, wtedy surowiec ma
być poddany badaniom przewidzianym
w załączniku B dotyczącym każdego
z komponentów (surowca wyjściowego).

W celu pełniejszego zobrazowania tej
problematyki przedstawiono przykład
postępowania. Jeśli mamy geotekstylia,
do produkcji których użyto jako surow-
ców PP oraz PET, to:

■ wg rozwiązania 1 – przy istnieniu
możliwości rozdzielenia stosowanych su-
rowców na PP i PET trzeba poddać każ-
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Tabela 2. Minimalna częstotliwość badań wyrobów produkowanych wg następujących
dokumentów odniesienia: EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016
Table 2. The minimum test frequency for products manufactured according to the following
reference documents: EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016

Właściwość Metoda badań Minimalna częstotliwość badań
Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 jeden raz na partię lub jeden raz w tygodniu
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu EN ISO 10319 jeden raz na partię lub jeden raz w tygodniu
Odporność na statyczne przebicie (badanie CBR) EN ISO 12236 jeden raz na partię lub jeden raz w tygodniu
Odporność dynamiczna (metoda spadającego
stożka) EN ISO 13433 jeden raz na 6 miesięcy

Charakterystyczny rozmiar porów EN ISO 12956 jeden raz w roku
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie EN ISO 11058 jeden raz w rok
Trwałość Załącznik B jeden raz na rok

Tabela 3. EN 13252:2016 wskazuje wszyst-
kie badania wymienione w tabeli 2 i dodat-
kowo dodaje do nich kolejny parametr
Table 3. EN 13252:2016 indicates all tests
listed in table 2 and adds another parameter
to them

Właściwość Metoda
badań

Minimalna
częstotliwość

badań
Przepływ wody
w płaszczyźnie EN ISO 12958 jeden raz w roku

Tabela 4. Normy EN 13254:2016,
EN 13255:2016, EN 13257:2016,
EN 13265:2016 wskazują wszystkie bada-
nia wymienione w tabeli 2 i dodają do nich
kolejny parametr ochrony
Table 4. EN 13254:2016, EN 13255:2016,
EN 13257:2016, EN 13265:2016 indicate all
tests listed in table 2 and add another
parameter to them

Właściwość Metoda
badań

Minimalna często-
tliwość badań

Parametry
ochrony EN 14574 jeden raz w roku

Tabela 5. Minimalna częstotliwość badań
wyrobów produkowanych wg EN 13256:2016
Table 5. The minimum test frequency for
products manufactured according to the
EN 13256:2016

Właściwość Metoda badań
Minimalna
częstotli-

wość badań
Wytrzymałość na
rozciąganie EN ISO 10319 jeden raz na

partię lub
jeden raz
w tygodniu

Wydłużenie przy
maksymalnym
obciążeniu

EN ISO 10319

Odporność dynami-
czna (metoda spa-
dającego stożka)

EN ISO 13433
jeden raz
na 6 mie-
sięcy

Parametry ochrony EN 14574 jeden raz
w roku

Trwałość Załącznik B jeden raz na
5 lat
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dy z nich oddzielnie badaniom. W przy-
padku PP jest to odporność na utlenia-
nie wg EN ISO 13438 procedura A,
a w przypadku PET odporność na hy-
drolizę wewnętrzną wg EN 12447;

■ wg rozwiązania 2 – czyli przy bra-
ku możliwości rozdzielenia stosowanych
surowców na PP i PET trzeba powstały
materiał poddać badaniom odporności
na utlenianie wg EN ISO 13438 proce-
dura A oraz odporności na hydrolizę we-
wnętrzną wg EN 12447.

W badaniach trwałości geosyntety-
ków (geotekstyliów) wprowadzono
zmianę, która dotyczy możliwości dekla-
rowania trwałości wyrobu gotowego na
50 oraz 100 lat, co oznacza, że będzie on
spełniał przez taki okres określone wy-
magania. Poprzednie edycje norm nie
dawały takiej możliwości. Ma to oczy-
wiście istotne znaczenie przy budowie
obiektów budowlanych, których okres
eksploatacji określa się na 100 i więcej lat.

Ponadto określono liczbę dni naraże-
nia w trakcie badań trwałości, przez jaką
wyrób poddany przyspieszonemu proce-
sowi starzenia ma zachować wymaga-
ne parametry. Ta liczba dni odpowiada
umownemu okresowi eksploatacji (w la-
tach), przez jaką wyroby mają zachować
określony poziom wytrzymałości po za-
stosowaniu ich w budownictwie:

● 25 lat – okres badań 28 dni;
● 50 lat – okres badań 56 dni;
● 100 lat – okres badań 112 dni.
Po badaniu trwałości, czyli starzeniu

przez określoną liczbę dni, wytrzymałość
na rozciąganie wyrobu ma być nie mniej-
sza niż 50% w porównaniu z wytrzyma-
łością na rozciąganie tego samego wyro-
bu przed badaniem. Pozostawiono moż-
liwość nieprzeprowadzenia badania od-
porności na warunki atmosferyczne wg
EN 12224, jeżeli producent w informacji
o produkcie (instrukcji stosowania) po-
daje informację o tym, że „wyrób należy
zakryć w ciągu jednego dnia po wbudo-
waniu”. Natomiast po przeprowadzeniu
badania potwierdzającego odporność na
warunki atmosferyczne, określone zgod-
nie w zapisami wg PN-EN 12224:2002
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyzna-
czanie odporności na warunki klimatycz-
ne, producent może deklarować inne ter-
miny zakrycia wyrobu.

Wprowadzenie systemu oceny 4.
Nowe edycje norm wyrobu przewidują

system oceny zgodności 4 w przypadku
wyrobów do mniej odpowiedzialnego
zastosowania i dotyczy on wyłącznie
wyrobów pełniących funkcję rozdziele-
nia. Poprzednie edycje nie przewidywa-
ły tego systemu oceny.

System ten, zdefiniowany w normach
i akcie prawnym [6], określa zadania pro-
ducenta, który wszystkie elementy Zakła-
dowej Kontroli Produkcji, wymagane
do przeprowadzenia oceny stałości wła-
ściwości użytkowych, wykonuje sam we
własnym zakresie. Oznacza to, że nie jest
wymagana procedura certyfikacji wy-
robów. Należy jednak pamiętać, aby za-
stosować wszystkie wymagania ZKP.
Producent musi wykonać badania geosyn-
tetyków (geotekstyliów) przewidziane do
funkcji rozdzielenia we własnym labora-
torium lub w dowolnym kompetentnym
w tym zakresie laboratorium zewnętrz-
nym, a po otrzymaniu wyników sporzą-
dzić i wystawić deklarację właściwości
użytkowych i na tej podstawie wprowa-
dzać wyrób do obrotu.

W przypadku geotekstyliów przezna-
czonych do innych funkcji niż rozdzie-
lanie lub kombinacji funkcji przewidzia-
ny jest system 2+ (procedura certyfika-
cji przez notyfikowaną jednostkę certy-
fikującą jest wówczas obowiązkowa).

Inne zmiany. W tabeli 1 zestawiono
wszystkie normy zharmonizowane,
w których zostały wprowadzone zmiany.
Wynika z nich, że:

■ zakres badań typu przestał być stały
dla wyrobu, a jest związany z jego zasto-
sowaniem; niektóre badania nie są obo-
wiązkowe we wszystkich rodzajach za-
stosowania wyrobu, tzn. że wyrób musi
być im poddany tylko w przypadku zasto-
sowania w specyficznych warunkach (S);

■ niektóre badania typu zostały wpro-
wadzone na listę obowiązkowych (A)
– czyli wykonywanych zawsze dla dane-
go typu wyrobu;

■ zmieniono niektóre metody badaw-
cze dotyczące konkretnych typów wyro-
bów geotekstylnych, np. wytrzymałość
połączeń w geosyntetykach komórko-
wych GCE.

Podsumowanie
Analiza i właściwa interpretacja znowe-

lizowanych, zharmonizowanych norm do-
tyczących geosyntetyków (geotekstyliów)
jest obowiązkiem producentów i stawia

nowe wymagania przed uczestnikami ryn-
ku wyrobów budowlanych, począwszy
od producentów po jednostki notyfikowa-
ne. Głównym celem wprowadzonych
zmian było zwiększenie trwałości wyro-
bów stosowanych w budownictwie wod-
no-lądowym. Cel taki można osiągnąć,
eliminując surowce odpadowe o nieokre-
ślonych i często bardzo zmiennych para-
metrach, co skutkowało małą powtarzal-
nością właściwości wyrobu gotowego.

Firma produkując wyroby i wprowa-
dzając je do obrotu, ma za zadanie za-
pewnić stałość właściwości użytko-
wych przez systematyczną kontrolę pro-
dukcji, zgodnie z wymaganiami zharmo-
nizowanych specyfikacji technicznych.
Duża liczba i częstotliwość badań kon-
trolnych służą także poprawie trwałości
i jakości wyrobów gotowych.
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