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Na przykładzie budowy nasypu drogowego o wysokości 
6 m przedstawiono wybrane problemy projektowo-wykonaw-
cze związane ze stosowaniem do wzmacniania słabego podłoża 
niezbrojeniowych georusztów z heksagonalnym układem oczek 
(TriAx). Z zebranych doświadczeń wynika, że georuszty dedy-

kowane do stabilizacji niezwiązanych warstw kruszyw można 
z powodzeniem wykorzystywać do budowy geomateracy geo-
syntetycznych przydatnych do wzmacniania słabego podłoża 
z użyciem kolumn żwirowych. 
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Rys. 1. Nasyp dojazdowy do mostu nad Czarną Ładą w ciągu nowej obwodnicy Biłgoraja
a) w czasie budowy, b) po zakończeniu robót

a) b)

Rys. 2. Odcinek drogi na dojeździe do mostu nad Czarną Ładą w ciągu obwodnicy Biłgoraja
a) profil nasypu, b) plan sytuacyjny

a)

b)

OPIS INWESTYCJI

W listopadzie 2015 roku oddano do użytkowania nowy odci-
nek drogi wojewódzkiej nr 835 o długości około 3,5 km, stano-
wiący fragment obwodnicy Biłgoraja. Zakres robót obejmował 
przebudowę istniejącej drogi oraz budowę dwóch jednoprzę-
słowych mostów nad rzekami: Czarna Łada i Biała Łada. Wraz 

z budową mostów należało wykonać na bardzo słabym podłożu 
nasypy dojazdowe o wysokości do 6 m. W ciągu obwodnicy 
powstały też trzy nowe ronda z sygnalizacją świetlną i automa-
tyczną detekcją ruchu, 2 km nowych dróg serwisowych, dwa 
przepusty o łącznej długości 50 m oraz ponad 3,5 km ścieżek 
rowerowych i chodników. Inwestycję zrealizowało konsorcjum 
Remost Józef Siry i Wspólnicy Sp. J. z Dębicy oraz Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Mielca, przy współudziale Urzę-
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Rys. 3. Warunki geotechniczne wykonania robót ziemnych na słabym podłożu
a) wysoki poziom wody gruntowej, b) wynik sondowania DPH

a) b)

du Miejskiego w Biłgoraju. Jednym z ciekawszych zagadnień 
związanych z realizacją kontraktu drogowo-mostowego było 
wzmocnienie podłoża nasypów i stabilizacja podbudów drogo-
wych z użyciem wielokierunkowego georusztu z heksagonal-
nym układem oczek TriAx. Autorzy artykułu opracowali projekt 
wzmocnienia podłoża i uczestniczyli w jego realizacji [6]. Bu-
dowę nasypu drogowego oraz fragment układu komunikacyjne-
go pokazano na rys. 1 i 2.

Warunki geotechniczne

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża opracowano 
koncepcję posadowienia nasypu na podłożu wzmocnionym ko-
lumnami żwirowymi. Bieżąca ocena stanu podłoża wykonana 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych była podsta-
wą do uszczegółowienia projektu i rozszerzenia jego zakresu 
o wykonanie w podstawie nasypu geomateraca z geosyntety-
kiem. Dostępne dane geotechniczne, w tym wyniki sondowań 
DPH, pozwoliły zoptymalizować zakres wzmocnienia. W rejo-
nie nasypów w podłożu do głębokości 3 ÷ 4 m zalegają nawod-
nione piaski pylaste przewarstwione namułem organicznym; 
ID = 0,18, ϕ = 27°, E = 21 MPa.

W okresach wiosennych teren dolin obu rzek jest cyklicz-
nie zalewany, co powoduje, że powierzchniowe warstwy grun-
tu charakteryzują się niskimi wartościami wskaźnika nośności 
podłoża CBR = 1,6 ÷ 1,7. Poniżej głębokości 4 m p.p.t. wy-
stępują piaski średnio i grubo ziarniste, które można uznać za 
warstwę nośną na potrzeby posadowienia nasypów drogowych  
o wysokości do 6 m. Warunki geotechniczne charakteryzujące 
wykonanie nasypu pokazano na rys. 3.

PROBLEMY PROJEKTOWE
POSADOWIENIA NASYPU

Na opisywanym odcinku drogi w podłożu zalegają słabe 
grunty do głębokości rzędu 2 ÷ 3 m p.p.t., a zwierciadło wody 
gruntowej jest płytko pod terenem. Ze względu na efektywność 

ekonomiczną proponowanego rozwiązania projektowego było 
istotne ustalenie racjonalnego sposobu wzmocnienia podłoża, 
przyjęcie odpowiedniej technologii i wskazanie niezbędnego 
zakresu robót. Problemy projektowe dotyczyły w szczególności:

1. Wyboru rodzaju kolumn do punktowego wzmocnienia 
słabego gruntu, z uwzględnieniem kosztu wykonania 
i ryzyka ponoszonego w trakcie robót geoinżynieryjnych.

2. Ustalenie odpowiedniego modelu obliczeniowego 
wzmocnienia podłoża opisującego przekazywanie obcią-
żeń z nasypu na kolumny i słabe podłoże, z uwzględnie-
niem specyficznych cech georusztów z heksagonalnym 
układem oczek.

KONCEPCJA POSADOWIENIA NASYPU

Do poruszania się zmechanizowanego sprzętu po podmokłym 
terenie w początkowym okresie robót wykorzystano warstwę ro-
boczą o grubości 0,2 m wykonaną z piasku i żwiru ułożonego na 
gruncie rodzimym. W kolejnym etapie zaplanowano wykonanie 
kolumn żwirowych metodą wibrowymiany. Przyjęto kolumny 
o średnicy 0,6 m i długości 3,5 ÷ 4 m, rozmieszczone w siatce 
trójkątów równobocznych, zagłębione podstawami w warstwę 
nośną piasków grubych i średnich. Pod nasypami o wysokości 
3 ÷ 6 m przyjęto rozstaw osiowy kolumn 2,5 m, natomiast pod 
niższymi nasypami oraz w rejonie projektowanych skrzyżowań 
drogowych przyjęto kolumny w rozstawie 3 m. Na wzmacnia-
nym odcinku drogi na nasypie o długości około 450 m przyjęto 
ogółem 722 kolumny o łącznej długości 6260 mb. Na głowicach 
kolumn żwirowych zaprojektowano ułożenie materaca geosynte-
tycznego o nominalnej grubości 40 cm, wykonanego z kruszywa 
i dwóch warstw niezbrojeniowego georusztu TriAx. Rodzaj geo-
rusztu dobrano ze względu na pożądaną sztywność geomateraca 
na zginanie, przy przekazywaniu obciążenia z nasypu na kolum-
ny i na podłoże pomiędzy nimi. Przyjęto przy tym zróżnicowane 
obciążenie kolumny i grunt między kolumnami według wytycz-
nych EBGEO [3, 9]. Przydatność zaproponowanego rozwiązania 
polegała na uzyskaniu korzystnej redukcji osiadania podłoża po-
między kolumnami, przy zastosowaniu stosunkowo małej liczby 
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kolumn współpracujących z geomateracem o sztywności akty-
wowanej wskutek bocznego krępowania kruszywa w heksago-
nalnych oczkach georusztu TriAx. Typowe rozwiązania wzmoc-
nienia słabego podłoża pod nasypem z zastosowaniem kolumn 
z materacem i bez materaca pokazano na rys. 4.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU WZMOCNIENIA PODŁOŻA

Z analiz teoretycznych i badań doświadczalnych wzmacnia-
nia podłoża kolumnami [1, 2, 7, 8, 9] wynika, że efektywność 
zmniejszenia różnic osiadań kolumn i podłoża między kolumna-
mi jest większa w przypadku łącznego stosowania geomateracy 
i kolumn o większej podatności (np. żwirowe, cementowo-wa-
pienne) rozmieszczonych w małym rozstawie, w porównaniu 
z kolumnami sztywnymi (rys. 5). Przyjmując mniejszą liczbę 
kolumn, można poprawić efekt wzmocnienia przy użyciu sztyw-
niejszego geomateraca w podstawie nasypu. Wymagana grubość 
geomateraca zależy od cech geosyntetyku użytego w funkcji 
zbrojącej/stabilizującej oraz od jego sztywności osiowej (rys. 6). 
Podstawowe założenia stosowane w obliczeniach wzmocnienia 
podłoża z użyciem kolumn i geosyntetyków pokazano na rys. 7.

Obliczenia wzmocnienia podłoża wykonano na modelu nu-
merycznym MES pokazanym na rys. 8 oraz w arkuszach kalku-
lacyjnych. Dla podłoża przyjęto sprężysto idealnie plastyczny 
model ośrodka gruntowego z warunkiem plastyczności Co-

ulomba-Mohra. Kolumny żwirowe charakteryzował moduł od-
kształcenia E = 80 MPa, natomiast dla słabego podłoża przyjęto  
E = 14 MPa. W obliczeniach nasypu w układzie globalnym po-
kazanym na rys. 8 analizowano kolejne etapy robót związane 
z jego budową. Obliczenia osiadania kolumn i podłoża oraz 
naprężeń i odkształceń w kolumnach oraz w gruncie między 
kolumnami prowadzono w osiowo-obrotowym układzie lokal-
nym; grunt-kolumna – z alternatywnym uwzględnieniem geo-
materaca lub bez niego. Analizowano dwa warianty wzmocnie-
nia podłoża: (1) z użyciem kolumn żwirowych rozmieszczonych 
co 2,5 m (bez geomateraca) i (2) z użyciem kolumn żwirowych 
oraz geomateraca zbrojonego georusztem (TriAx). Obliczenia 
kolumn żwirowych dla wariantu 1 pokazano na rys. 9.

W tym przypadku pionowe obciążenie głowic kolumn było 
rzędu 600 kPa i przekraczało ich nośność. W celu bezpiecznego 
przeniesienia tego obciążenia należało zmniejszyć rozstaw ko-
lumn, a to wiązało się ze znacznym zwiększeniem ich ogólnej 
liczby. W wariancie 2 pozostawiono ten sam rozstaw kolumn, 
uwzględniając dodatkowo wpływ geomateraca. Ideę obliczania 
sztywności geomateraca na zginanie pokazano na rys. 10. Wy-
brane wyniki analiz numerycznych, uzyskane w układzie lokal-
nym: materac – grunt – kolumna, zestawiono na rys. 11. W tym 
przypadku obciążenie głowicy pojedynczej kolumny wyniosło 
670 kPa, obciążenie podłoża między kolumnami było równe 
40 kPa, a pionowe naprężenie w żwirowych trzonach było na 
bezpiecznym poziomie 260 kPa. Do zbrojenia geomateraca uży-

Rys. 4. Sposoby wzmacniania słabego podłoża z użyciem kolumn
a) z geomateracem w podstawie nasypu, b) bez geomateraca

a) b)

Rys. 5. Wpływ geomateraca na różnicę osiadania kolumn
i podłoża między kolumnami, przy uwzględnieniu ich sztywności. [1, 2]

Rys. 6. Wpływ sztywności osiowej geosyntetyku
na grubość geomateraca współpracującego z podłożem i kolumnami [1]
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Rys. 7. Założenia projektowe stosowane w obliczeniach wzmocnienia podłoża z użyciem kolumn i geosyntetyków
a) warianty rozkładu obciążenia pomiędzy kolumny i podłoże, b) sztywne kolumny ze zbrojeniem w poziomie głowic, c) podatne kolumny z geomateracem

a) b) c)

Rys. 8. Model obliczeniowy nasypu na podłożu wzmocnionym kolumnami (układ globalny)
a) rozkład pionowych naprężeń w podłożu w końcowej fazie budowy, b) dyskretyzacja modelu numerycznego MES

a) b)

Rys. 9. Obliczenia wzmocnienia podłoża z użyciem kolumn żwirowych bez geomateraca (wariant 1, superpozycja wyników z układu symetryczno-obrotowego)
a) rozmieszczenie kolumn w gruncie, b) schemat pracy kolumny, c) strefy uplastycznienia w kolumnach, d) rozkład poziomych naprężeń w gruncie i kolumnach, 

e) osiadanie podłoża wraz z kolumnami

a) b) c) d) e)
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Rys. 10. Założenia do obliczeń sztywności geomateraca na zginanie
 a) boczne krępowanie kruszywa w oczkach georusztu, b) geometria węzła TriAx,

c) rozkład stref efektywnego współdziałania kruszywa z georusztem, d) przekrój obliczeniowy geomateraca

a) b)

c) d)

Rys. 11. Obliczenia MES wzmocnienia podłoża z użyciem kolumn i geomateraca (wariant 2)
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to dwie warstwy georusztu TX 150, rozmieszczone w rozstawie 
20 cm. W obliczeniach nie uwzględniano warstwy roboczej kru-
szywa nad głowicami kolumn, traktując ją jako ochronną (na 
korzyść bezpieczeństwa). Zgodnie ze specyfikacją geosyntetyku 
[4] przyjęto: sztywność osiową Jmin = 185 kN/m, obliczeniową 
wytrzymałość na rozciąganie T = 19 kN/m, maksymalne od-
kształcenie po wbudowaniu e = 2%. Pozostałe parametry opi-
sujące ważne cechy georusztu w funkcji stabilizującej obejmują 
zwykle cztery wielkości [5]: sztywność radialną, współczynnik 
izotropii, efektywność węzła oraz wymiar oczka sześcioboku. 
Sztywność radialna jest to wartość naprężenia przenoszonego 
we wszystkich kierunkach, przy małym odkształceniu rzędu 
0,5 ÷ 2%. Istotą tego parametru jest określenie siły przejmowa-
nej przez georuszt w zakresie małych wartości odkształceń, zbli-
żonych do występujących w realnych warunkach. Rozciąganie 
wynosi zazwyczaj kilkanaście kN/m. Współczynnik izotropii 
określa zdolność georusztu do uzyskiwania zbliżonych wartości 
sztywności we wszystkich kierunkach. Dla georusztów heksa-
gonalnych osiągane wartości współczynnika izotropii są wyso-
kie, rzędu 0,75 ÷ 0,80. Efektywność węzła określa stosunek siły 
przenoszonej przez pojedyncze żebro do siły przenoszonej przez 
węzeł. W przypadku georusztów heksagonalnych efektywność 
węzła jest zawsze bardzo wysoka, osiąga wartość rzędu 90% 
(100% - 10% tolerancji). Wymiar sześcioboku określa sumę 
dwóch sąsiednich wysokości trójkątów tworzących oczka sze-
ścioboku. W przypadku georusztu TX150 wymiar oczek wyno-
sił 80 mm i był dostosowany do użytego kruszywa łamanego 
o wymiarze ziarna do 63 mm.

PROBLEMY WYKONAWCZE BUDOWY NASYPU

Istotnym zagadnieniem z punku widzenia oczekiwanych efek-
tów wzmocnienia podłoża było użycie dobrej jakości materiałów, 
przestrzeganie wymogów technologicznych oraz kontrola jakości 
robót. Problemy wykonawcze dotyczyły w szczególności:

1. Wykonania na słabym gruncie rodzimym warstwy robo-
czej z kruszywa, umożliwiającej bezpieczne poruszanie 
się ciężkiego sprzętu w początkowej fazie robót ziem-
nych i spełniającej docelowo rolę warstwy transmisyjnej, 
przekazującej obciążenie z nasypu na kolumny.

2. Prowadzenia systematycznej kontroli jakości kolumn 
żwirowych wykonywanych w słabym gruncie.

3. Sposobu wykonania geomateraca z użyciem georusztu 
TriAx, gwarantującego pełną współpracę układu: geo-
syntetyk-kruszywo, zgodnie z założeniami projektowy-
mi.

Wykonanie warstwy roboczej

Przed przystąpieniem do wzmocnienia podłoża na wytyczo-
nym odcinku robót wyrównano powierzchnię terenu i zdjęto 
warstwę humusu o grubości 0,5 m. Następnie z dowiezionych 
piasków średnioziarnistych i żwiru wykonano dogęszczoną 
warstwę roboczą o grubości około 0,2 ÷ 0,3 m. Dopiero na tak 
przygotowanym podłożu był możliwy ruch ciężkiego sprzętu 
budowlanego i z tego poziomu wykonywano kolumny żwirowe.

Wykonanie kolumn żwirowych

Kolumny żwirowe wykonywano w technologii wibrowy-
miany, z użyciem wibratora wgłębnego z transportem kruszy-
wa wewnętrzną śluzą. Przemieszczanie się kruszywa do dołu 
było wspomagane za pomocą sprężonego powietrza. W pierw-
szej fazie wibrator wypełniano kruszywem i pogrążano go przy 
udziale wibracji z dociskiem maszyny bazowej. Po osiągnięciu 
głębokości przewidzianej w projekcie następowało formowa-
nie w warstwie nośnej poszerzonej stopy żwirowej, przy czym 
rodzime podłoże w podstawie kolumny było dogęszczane wi-
bracyjnie (w gruntach sypkich) lub poprzez konsolidację (w na-
wodnionych gruntach spoistych). W drugiej fazie formowano 
w słabym gruncie żwirowy trzon kolumny. W tym celu do wi-
bratora wsypywano od góry kruszywo o uziarnieniu z przedziału 
10 ÷ 40 mm. W trakcie skokowego unoszenia wibratora o 0,5 m, 
kruszywo wypływało spod jego ostrza przy udziale sprężonego 
powietrza, wypełniając wolną przestrzeń w gruncie rodzimym. 
Ponowne opuszczanie wibratora powodowało rozpychanie kru-
szywa na boki i poprawiało cechy mechaniczne słabej warstwy 
podłoża. Kolumny żwirowe wykonywano za pomocą specjali-
stycznej palownicy BAUER MBF10 z dołączonym wibratorem 

Rys. 12. Wykonanie wzmocnienia podłoża
a) sprzęt do wykonywania kolumn żwirowych, b) układanie georusztu w podstawie nasypu

a) b)
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wgłębnym z wewnętrzną śluzą. Podawanie kruszywa odbywało 
się z kosza zasypowego poruszającego się wzdłuż masztu palow-
nicy. Maksymalny docisk pionowy wibratora wynosił 150 kN. 
Siła pozioma powodująca rozpychanie gruntu, wywołana obro-
tem mimośrodowej masy, wynosiła 165 kN, a jej prędkość obro-
towa dochodziła do 2900 obr/min. Amplituda poziomych drgań 
wibratora wynosiła około 7 mm. Wykonanie kolumn i zbrojenie 
podstawy nasypu pokazano na rys. 12. W trakcie formowania 
każdej kolumny rejestrowano automatycznie jej podstawowe 
parametry produkcyjne. Kontrola obejmowała ciągły zapis na 
rejestratorze następujących danych: numer kolumny, data i go-
dzina rozpoczęcia penetracji, głębokość i prędkość pogrążania 
wibratora, ciśnienie hydrauliczne, czas wykonania kolumny. 
Rejestrowane parametry pozwalały na bieżące monitorowanie 
jakości wykonania kolumn. Przykładowe wykresy parametrów 
kontrolnych kolumny żwirowej zestawiono na rys. 13.

Wykonanie warstwy transmisyjnej (ochronnej)

Po wykonaniu kolumn żwirowych ich głowice wyrównywa-
no lokalnie na rzędnej spodu warstwy roboczej i przykrywano 
warstwą piasku średnioziarnistego grubości 0,5 m. Warstwa ta, 
nazywana transmisyjną, była potrzebna do rozłożenia obciąże-
nia z nasypu na kolumny. Po wyrównaniu i zagęszczeniu wal-
cami statycznymi kruszywa oraz piasku nad głowicami kolumn 
uzyskiwano odpowiednio wzmocnioną warstwę transmisyjną 
(ochronną). W trakcie wykonania warstwy zwracano szczegól-

ną uwagę na uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is = 0,9 przy 
wilgotności optymalnej piasku. Staranności wymagał też proces 
reprofilacji warstwy piasku ułożonej nad wcześniej wykonanymi 
kolumnami, ponieważ nieodpowiednia technologia powodowała 
ryzyko uszkodzenia głowic kolumn żwirowych, co mogło skut-
kować obniżeniem ich nośności.

Wykonanie geomateraca

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej oraz jej kwa-
śny odczyn pH, już na etapie projektowania zrezygnowano z wy-
konywania dolnej podbudowy nasypu z gruntów stabilizowanych 
cementem. Materac geosyntetyczny układano na warstwie trans-
misyjnej, pod całą szerokością nasypu. Do wykonania materaca 
użyto mieszanki kruszyw łamanych o frakcji do 63 mm. Grubość 
geomateraca wynosiła 40 cm. Jako zbrojenie przyjęto dwie war-
stwy georusztu TX150 ułożone w rozstawie co 20 cm. Georuszt 
TriAx wyprodukowany z polipropylenu ma certyfikat trwałości 
120 lat i jest przystosowany do instalowania w środowisku pH: 
2 ÷ 12,5. Geometria żeber georusztu jest oparta na strukturze 
trójkąta równobocznego, co przyczynia się do równomiernego 
we wszystkich kierunkach rozkładu obciążeń przekazywanych 
z kruszywa na geosyntetyk. Sztywność radialna georusztu jest 
porównywalna w zakresie kąta pełnego 360°. Heksagonalny 
układ oczek i zwiększona sztywność węzłów pozwalają uzyskać 
stosunkowo wysoki efekt skrępowania bocznego ziaren kruszy-
wa w sąsiedztwie geosyntetyku, co przyczynia się generalnie do 

Rys. 13. Wykresy parametrów kontrolnych rejestrowanych w czasie wykonania kolumny
a) głębokość, b) zasyp żwiru, c) ciśnienie hydrauliczne, d) prędkość posuwu, e) siła posuwu, f) nachylenie masztu w kierunku x, g) nachylenie masztu w kierunku y
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zwiększenia sztywności kruszywa wewnątrz geomateraca. Na 
wyrównanej powierzchni warstwy transmisyjnej rozkładano 
kolejne rolki georusztu w kierunku poprzecznym do osi drogi, 
zachowując między sąsiednimi pasmami zakłady o szerokości 
minimum 30 cm, zarówno podłużne, jak i poprzeczne. Po uło-
żeniu dolnego georusztu przykrywano go warstwą łamanego 
kruszywa i dogęszczano walcami statycznymi, aż do uzyskania 
warstwy o docelowej grubości 20 cm. Górny georuszt układa-
no podłużnie do osi drogi, z przesunięciem w taki sposób, aby 
w tym samym miejscu nie nakładały się łączenia międzypa-
smowe z obu warstw. Górną warstwę, podobnie jak dolną, za-
sypywano takim samym kruszywem i dogęszczano z pomocą 
walców statycznych. Geomaterac o całkowitej grubości 40 cm 
stanowił podstawę budowanego nasypu drogowego. Wykonanie 
geomateraca pokazano na rys. 14. W trakcie budowy geomate-
raca szczególną uwagę zwracano na:

 – niedopuszczenie do jakichkolwiek uszkodzeń mecha-
nicznych georusztu, gdyż mogło to osłabić jego sztyw-
ność radialną oraz zdolność do krępowania ziaren kru-
szywa,

 – zakaz poruszania się pojazdów po georuszcie nieprzy-
krytym warstwą kruszywa, ze względu na możliwość 
zwichrowania płaszczyzny geosyntetyku,

 – bieżące korygowanie układania pasm georusztów z do-
pasowaniem do aktualnych rozmiarów układanej war-
stwy kruszywa (w trakcie rozkładania kruszywa na geo-
ruszcie należało zwracać szczególną uwagę na przypadki 
występowania nierównomiernego naciągu geosyntetyku 
w kierunku pchania kruszywa).

Przed rozpoczęciem formowania korpusu nasypu przepro-
wadzono kontrolne badania wzmocnionego podłoża. Badania 
VSS wykazały jego odpowiednią nośność. W tabl. 1. przedsta-
wiono wyniki badań odkształcalności podłoża między kolumna-
mi, w rejonie skarp i w osi drogi.

PODSUMOWANIE

Zebrane doświadczenia z projektowania i budowy nasypu 
na słabym podłożu w rejonie Biłgoraja wskazują, że georusz-
ty dedykowane zwykle do stabilizacji niezwiązanych warstw 
kruszywa w podbudowach drogowych można z powodzeniem 
stosować do budowy geomateracy przydatnych do wzmac-
niania słabego podłoża z użyciem kolumn żwirowych. W tym 
przypadku funkcje stabilizujące geosyntetyku są tak samo 
ważne, jak funkcje zbrojące. Efektywność projektowanego 
wzmocnienia podłoża wynika z jednoczesnego uwzględnienia  
w obliczeniach wszystkich elementów składowych układu, na 
który składają się: kolumny, podłoże konsolidujące oraz geo-
materac z georusztu o heksagonalnym układzie oczek. Pełne 
wykorzystanie wszystkich elementów tego układu jest możliwe 
tylko w pewnym zakresie odkształceń georusztu, pod warun-
kiem prowadzenia stałej kontroli użytych materiałów, sposobu 
ich wbudowania i jakości wykonania robót. Po rocznym okre-
sie użytkowania drogi na opisywanym odcinku obwodnicy nie 
stwierdzono występowania uszkodzeń nawierzchni na jezdni 
drogowej ani nadmiernych osiadań nasypu. Może to potwier-
dzać poprawność przyjętych założeń projektowych.

Rys. 14. Wykonanie geomateraca z georusztem TriAx
a) warstwa dolna, b) warstwa górna

a) b)

Tabl. 1. Wyniki badania VSS odkształcalności podłoża po wzmocnieniu

Numer badania Data Lokalizacja
Moduł odkształcenia [MPa] Wskaźnik

E1 E2 Io

1

12.11.2014

km 89+150 SL 42,3 95,0 2,2

2 km 89+200 OŚ 44,1 102,3 2,3

3 km 89+240 SP 40,2 83,3 2,1
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