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1. Tytu³em wprowadzenia
Katastrofa, jaka mia³a miejsce 26 stycznia 2006 roku, w trakcie której nast¹pi³o zawalenie siê
dachu hali wystawowej na terenie Miêdzynarodowych Targów Katowickich, poci¹gaj¹c za
sob¹ mieræ 65 osób, wstrz¹snê³a spo³eczeñstwem nie tylko polskim, ale rozesz³a siê szerokim echem po ca³ym wiecie. W jej nastêpstwie ca³y szereg ekspertów z ró¿nych dziedzin
wykonuje ekspertyzy dla ustalenia szczegó³owych przyczyn katastrofy. Dla spo³eczeñstwa
mo¿e byæ pewnym zaskoczeniem fakt, ¿e analizowane s¹ w trakcie tocz¹cego siê postêpowania równie¿ zagadnienia ewentualnych ruchów górotworu, jako jednego z czynników, który
móg³ mieæ wp³yw na zaistnienie tej katastrofy budowlanej.
Zachodzi wiêc pytanie: Czy podobne katastrofy wzglêdnie awarie budowlane mog¹
mieæ miejsce w odniesieniu do innego typu budowli, a wród nich  do budowli wykonanych
z materia³ów mineralnych, jak np. nasypów, najazdów, ramp, cian oporowych itp. obiektów?
Teoretycznie, przy obecnym stanie wiedzy europejskiej i wiatowej, mo¿na by wykluczyæ
mo¿liwoæ wyst¹pienia sytuacji katastrof i awarii w obszarze liniowych obiektów komunikacyjnych. W zasadzie, bo ostatnie lata w naszym kraju przynios³y szereg sytuacji i to w budowanych g³ównych szlakach komunikacyjnych, w których, jak dotychczas nie zginêli ludzie,
ale trwaj¹ca pogoñ za maksymalnym obni¿eniem kosztów inwestycyjnych z jednoczesn¹ tendencj¹ do stosowania jak najtañszych materia³ów konstrukcyjnych rokuje nadzieje i du¿e szanse
na wyst¹pienie skutków miertelnych w przysz³oci.
Znane powszechnie pêkniêcie wzd³u¿ne i poprzeczne (fot. 1) nasypu autostrady A4
w miecie Ruda l¹ska w pobli¿u wêz³a autostradowego Batory (w kilometra¿u od 330+700
do 331+200), przypisywane przez nadzór geotechniczny górnictwu i prowadzeniu wydobycia
wêgla w bezporednim pobli¿u szlaku autostradowego  jest najbardziej spektakularn¹ awari¹
ostatnich lat.
Mniej uwagi rodki masowego przekazu powiêcaj¹ innym przypadkom, jakie wyst¹pi³y np.: na tej samej autostradzie  na po³udniowym obejciu Krakowa, na autostradzie A2
w rejonie Nowego Tomyla czy pomiêdzy Koninem a Strykowem i na szeregu innych nowobudowanych odcinków tras komunikacyjnych, gdzie wskazuje siê przez specjalistów-praktyków: wadliwe obliczenia, stosowanie zbyt s³abych zbrojeñ podnasypowych, czy wreszcie
* Przedsiêbiorstwo Realizacyjne Inora Sp. z o.o.
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lekcewa¿enie pewnych fundamentalnych zasad posadawiania obiektów na gruntach s³abych,
nienonych wzglêdnie zapadliskowych.

Fot. 1. wiadectwo oderwania siê masy nasypu autostrady A4 w kilometra¿u ~330+700
w rejonie przejcia trasy autostrady z wykopu w nasyp

Dla autora jest realnie przera¿aj¹cy fakt powszechnoci stosowania pod ró¿nego typu
nasypami, wznoszonymi nad gruntami s³abononymi wzgl. nienonymi, zadziwiaj¹cego systemu zbrojeñ podnasypowych, okrelanych w artykule [1] jako 20 + 30 lub 20 + 40.
W bran¿y zapanowa³o nieomal przekonanie, ¿e uk³ad dwóch lunou³o¿onych w podstawie
nasypu geosiatek o wytrzyma³ociach doranych Fk,Ten = 20, 30 czy 40 kN/m ze sztywnymi
wêz³ami i zawartoci¹ 2% sadzy wêglowej, rozmieszczonych pod nasypami w dystansie 0,35 m
od siebie jest najlepszym sposobem na zapewnienie trwa³oci wznoszonego nad nimi nasypu.
Zbrojenia tego typu wystêpuj¹ na ¯u³awach na Drodze Krajowej nr 7, a tak¿e na okalaj¹cej Warszawê DK-50 oraz na autostradzie A1 i to zarówno na odcinku pomiêdzy Gdañskiem
a Toruniem, jak i Sonic¹ i Gorzyczkami, jak te¿ w wielu dziesi¹tkach innych projektów.
To rozwi¹zanie, uniwersalne wydawa³oby siê i powszechne, wystêpuj¹ce w bardzo
wielu projektach oraz w wykonawstwie, sta³o siê wrêcz religi¹, gdy¿ w zwi¹zku ze swoj¹
uniwersalnoci¹ nie mo¿e mieæ nic wspólnego z rzeczywistym in¿ynieringiem i obowi¹zuj¹cymi w krajach Unii Europejskiej zasadami obliczeniowymi i konstrukcyjnymi.
Problem tylko w tym, ¿e definiowane w podany powy¿ej sposób geosiatki tylko przez
stosunkowo bardzo krótki odcinek czasu po zabudowaniu zachowuj¹ sw¹ wy¿sz¹ (doran¹)
wytrzyma³oæ, a nastêpnie bardzo szybko ulegaj¹ wyd³u¿eniom wskutek reologicznych w³asnoci surowców, z których s¹ wykonane. Nadaj¹ siê zatem doskonale do budowy dróg budowlanych (monta¿owych, prowizorycznych, czasowego przeznaczenia), nie kwalifikuj¹ siê
natomiast do zastosowania w obiektach, w których mia³yby przez wiele dziesi¹tków lat przenosiæ obci¹¿enie. Autor ma nadziejê, ¿e w treci niniejszego artyku³u uda mu siê przybli¿yæ
P.T. Zainteresowanym zagadnienia krótko- i d³ugoterminowych wytrzyma³oci geosyntetyJacek Ajdukiewicz
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ków, jak równie¿ zwróciæ uwagê na zagadnienie wielkoci wyd³u¿eñ geosyntetyków pod obci¹¿eniem, wystêpuj¹cych w trakcie i po zabudowie w konstrukcjach in¿ynierskich.
Autor ma tak¿e nadziejê, ¿e w trakcie XXIX Zimowej Szko³y Mechaniki Górotworu
i Geoin¿ynierii temat ten zostanie przedstawiony bardziej szczegó³owo równie¿ w pracach
innych autorów, ograniczaj¹c siê samemu do podania informacji, ¿e pod nowooddanym (a ju¿
pêkniêtym) do u¿ytku fragmentem autostrady A4 w Rudzie l¹skiej równie¿ zosta³o wykonane zbrojenie podnasypowe typu 20+40, o sumarycznej krótkoterminowej, doranej (znamionowej, fabrycznej) wytrzyma³oci na zerwanie rzêdu 60 kN/m (sic!).
2. Lokalizacja obiektu inwestycyjnego
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie zainteresowanym historii projektu nasypu
sk³adaj¹cego siê z dwóch najazdów o ³¹cznej d³ugoci 775 mb usytuowanego na szlaku drogi
wojewódzkiej nr 933 Racibórz  Pszczyna w Bziu Zameckim, bêd¹cym dzielnic¹ miasta Jastrzêbie Zdrój.
Wed³ug uzyskanych danych niezbêdnych do rozpoczêcia procesu projektowania, teren
na którym mia³ zostaæ wybudowany przedmiotowy nasyp zakwalifikowany zosta³ do IV kategorii oddzia³ywañ górniczych, de facto, jak wynika z danych uzyskanych z wykonywanego
podczas budowy i po jej zakoñczeniu monitoringu  by³a to V kategoria. Pod wiaduktem, do
którego prowadzi³y projektowane najazdy, przebiega³ tor kolei górniczych, s³u¿¹cy przede
wszystkim do wywozu wydobywanego przez trzy kopalnie: Zofiówka, Pniówek i Borynia wêgla koksuj¹cego w iloci do 40000 Mg na dobê.
Wykonana uprzednio kalkulacja kosztów wykonania nowego odcinka szlaku transportowego DW 933 zapewniaj¹cego, ze wzglêdu na zaprogramowane na najbli¿sze lata osiadania obiektu wskutek koniecznoci dokonania wydobycia zalegaj¹cego pod obiektem w formie
filara ochronnego wêgla, okreli³a koszt inwestycyjny budowy nowego wiaduktu i dwóch
najazdów na 30,5 mln z³otych. Inwestor, którym by³o miasto Jastrzêbie Zdrój nie tylko nie
posiada³ takich rodków, ale nawet pomimo wsparcia z funduszy Unii Europejskiej  nie by³
w stanie podj¹æ decyzji o wydatkowaniu kwoty tej wielkoci na zamierzon¹ inwestycjê. Wyst¹pi³ wiêc do kilku zespo³ów projektowych o okrelenie mo¿liwoci wydatkowania najchêtniej 50% wyznaczonych pierwotnie kosztów tej inwestycji. Wykonania przedsiêwziêcia projektowego podj¹³ siê zespó³ zawodowych projektantów drogowych Zak³adu Projektowania
Dróg i Ulic ABJ s.c. z Katowic. Zamierzenie projektowe przewidywa³o wykorzystanie odpowiednio dobranych materia³ów geosyntetycznych, jak i wiedzy in¿ynierskiej reprezentowanej przez Przedsiêbiorstwo Realizacyjne INORA z Gliwic. Koszt realizacji wiaduktu
i dwóch najazdów wg wykonanego przez ten team projektu mia³ wynosiæ 15,4 mln z³otych.
3. Warunki gruntowe i informacja o eksploatacji górniczej
Wiadukt nad torami górniczych linii kolejowych, do którego zaprojektowano i wykonano
nasypy w ci¹gu DW 933 zlokalizowany jest na granicy obszarów górniczych dwóch kopalñ:
Zofiówka i Pniówek nad dotychczasowym, szerokim na 80 m, filarem ochronnym.
Górotwór w rejonie budowy przedmiotowych najazdów uformowany jest z warstw
czwartorzêdowych, trzeciorzêdowych i z karbonu.
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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Czwartorzêd zbudowany jest z glin, piasków i ¿wirów. Wykazuje du¿¹ zmiennoæ w wykszta³ceniu litologicznym oraz znaczne zmiany gruboci na niedu¿ych odleg³ociach. Przeciêtna gruboæ tych warstw wynosi od 30 do 50 m.
Trzeciorzêd zbudowany jest z warstw ilastych, marglistych, miejscami zapiaszczonych,
przewarstwionych cienkimi wk³adkami i soczewkami py³ów i piasków pylastych. Wk³adki
piaszczyste stanowi¹ odizolowane horyzonty wodne zawieraj¹ce s³one wody reliktowe. Mi¹¿szoæ utworów trzeciorzêdowych wynosi oko³o 330 m.
Karbon produktywny reprezentowany jest przez warstwy orzeskie, rudzkie i siod³owe
zalegaj¹ce monoklinalnie na wschód pod k¹tem od 2° do 8°.
Warstwy orzeskie wykszta³cone s¹ g³ównie jako ska³y ilaste i mu³owce. Ska³y piaskowcowe wystêpuj¹ podrzêdnie.
Warstwy rudzkie w górnej czêci wykszta³cone s¹ we frakcji i³owcowo-mu³owcowej,
natomiast w dolnej czêci przewa¿aj¹ piaskowce nad i³owcami i mu³owcami.
Warstwy siod³owe zbudowane s¹ g³ównie z piaskowców grubo³awicowych, gruboi rednioziarnistych, czasem z wk³adkami zlepieñców. £upki ilaste i piaszczyste tworz¹ warstwy o niedu¿ej mi¹¿szoci i wystêpuj¹ g³ównie w stropie i sp¹gu pok³adów wêgla.
W rejonie wiaduktów wystêpuj¹ zaburzenia tektoniczne, z których za najwa¿niejsze
nale¿y przyj¹æ:
 uskok Pniówkowski o zrzucie 25÷35 m,
 uskok Centralny o zrzucie 10÷20 m.

Rys. 1. Przekrój pod³u¿ny przez obiekt Wiadukt wraz z najazdami w ci¹gu DW 933
wraz z oznaczeniami wymienionych w legendzie zbrojeñ geosyntetycznych z geosiatek,
wykonanych w kierunku wzd³u¿nym z odpornego na 2 ≤ pH ≤ 12 w 100% w okresie 120 lat
poliwinyloalkoholu (PVA) oraz parametry warstw geologicznych wystêpuj¹cych pod najazdami
Jacek Ajdukiewicz
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Parametry geotechniczne pod³o¿a gruntowego pod wybudowanymi najazdami oraz
przekrój pod³u¿ny przez nasypy, wiadukt i pod³o¿e gruntowe prezentuje rysunek 1.
Je¿eli chodzi o zagadnienia hydrotechniczne, to silnie napiête zwierciad³o wód gruntowych obecnie, wskutek odkszta³ceñ pogórniczych, znajduje siê na g³êbokoci oko³o 2÷3 m,
bezporednio pod 2 metrow¹ warstw¹ gliny, na której posadowiony jest nasyp. W ci¹gu ponad
30-letniej dzia³alnoci wydobywczej prowadzonej w g³êbi ziemi pod nasypami doprowadzono na obszarze inwestycji do 5÷17 metrowego obni¿enia terenu, a w momencie rozpoczêcia
prac projektowych zak³adano, i¿ w najbli¿szych latach nast¹pi dalsze jego osiadanie o rz¹d co
najmniej 4,5 metra. Przy tak niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, wyj¹tkowo s³abym pod³o¿u i specyficznych za³o¿eniach geometrycznych, przyjêto, ¿e rozwi¹zaniem najlepszym pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym bêdzie wzmocnienie nasypu zbrojeniem geosyntetycznym.

Rys. 2. ciany wydobywcze, eksploatowane i wyeksploatowane od roku 1972 do dnia oddania
(10.10.2002 r.) najazdów i wiaduktu do eksploatacji
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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W bezporednim pod³o¿u dróg najazdowych w nasypach niekontrolowanych pochodzenia antropogenicznego, stwierdzono wystêpowanie swobodnego zwierciad³a na powierzchni
lub na niewielkiej g³êbokoci do 0,5 m pod powierzchni¹ terenu. W pod³o¿u nasypów wystêpowa³o równie¿ napiête zwierciad³o wód gruntowych nawiercone w stropie warstw gruntów
sypkich, a wiêc na zmiennej g³êbokoci od 4,5 do 9,1 m p.p.t. W rejonie nowo wybudowanego wiaduktu ustabilizowane zwierciad³o wód gruntowych wystêpowa³o na g³êbokoci od 0,9
do 2,0 m p.p.t., a w otworach badawczych po jego wschodniej stronie wystêpowa³y wyp³ywy
na powierzchniê lub zwierciad³o wód stabilizowa³o siê na ma³ej g³êbokoci.
4. Dokonana eksploatacja górnicza
W rejonie wiaduktów w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 933 eksploatacjê górnicz¹ prowadz¹
kopalnie Zofiówka i Pniówek. Pomiêdzy tymi kopalniami, wzd³u¿ granicy ich wydobyæ,
zosta³ ustanowiony filar graniczny o szerokoci od 50 do 80 m. Konsekwencj¹ ustanowienia
filara by³o nak³adanie siê krawêdzi eksploatacyjnych w wielu pok³adach. W rejonie wiaduktów kopalnia Zofiówka prowadzi³a eksploatacjê w dziewiêciu pok³adach, a kopalnia Pniówek w siedmiu pok³adach. Zasadnicze dane dotycz¹ce dokonanej eksploatacji przedstawiono w tablicy 1, natomiast zakres dokonanej eksploatacji przedstawiono na rysunku 2.
Tablica 1. Eksploatacja dokonana przez kopalnie Zofiówka i Pniówek
Pok³ad

ciana

Gruboæ
[m]

KOPALNIA „ZOFIÓWKA” – eksploatacja dokonana
359/1
F-5, F-7, F-9
1,2-1,6
359/3
F-5, F-7, F-9
1,6-1,7
360/1
F-9, F-11, F-13
2,1-2,2
360/3
F-9
1,3-1,4
361
F-9, F-11
2,9-3,0
362/1
F-9, F-11
1,5-1,6
363
F-15, F-17, F-19
2,6-2,8
401/2
F-15, F-17
2,3-2,4
403/1
H-7, F-15
3,4-3,5
KOPALNIA „PNIÓWEK” – eksploatacja dokonana
359/1
S-1, S-3, S-4
1,3-1,4
359/3
S-2, S-3, S-4
1,2-1,5
360/1
S-2, S-6
2,0-2,3
361
S-1, S-2, S-3
1,7-2,4
362/1
S-2, S-3
1,4-1,6
363
S-1, S-2, S-9, S-9A
2,1-2,4
401/1
S-8
1,7-1,9

G³êbokoæ
[m]

Czas eksploatacji

496-512
509-516
525-535
530-540
553-565
567-578
617-633
638-647
648-659

1976-1981
1979-1983
1983-1986
1986-1987
1991-1993
1994-1997
1997-1999
1999-2000
1989-2001

517-552
522-570
538-567
564-587
577-585
628-674
640-650

1974-1976
1975-1977
1976-1978
1980-1984
1983-1985
1987-1993
1995-1996

5. Projekt i budowa wysokiego i stromego nasypu
z gruntów zbrojonych geosyntetykami
Punktem centralnym budowy nowego, zbrojonego geosyntetykami nasypu, by³ zaprojektowany przez dr in¿. J. liwkê ¿elbetowy wiadukt, przebiegaj¹cy nad górniczymi liniami koleJacek Ajdukiewicz
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jowymi. wiat³o pionowe wiaduktu wynosi 9,0 m; zachowano w projekcie rezerwê na osiadania terenu i korektê niwelety toru kolejowego rzêdu 4,5 m! Roboty ziemne obejmowa³y
³¹cznie wykonanie dwóch nasypów-najazdów, o ³¹cznej kubaturze rzêdu 135 000 m3 i o
³¹cznej d³ugoci 775 m. Najazdy wytyczone zosta³y ³ukiem o promieniu R = 2500 m. Pochylenia skarp nasypów na ³uku wewnêtrznym wynosz¹ 1:0,7. Maksymalna wysokoæ nasypu
jest równa 16,5 m. Obci¹¿enie u¿ytkowe od pojazdów samochodowych przyjêto jako
q = 33,3 kN/m2.
Najprawdopodobniej obiekt ten jest pierwsz¹ w Europie  a byæ mo¿e i na wiecie 
budowl¹ wykonan¹ na obszarze czwartej, a wiêc najwy¿szej, dopuszczaj¹cej realizacjê obiektów in¿ynierskich, kategorii szkód górniczych  i to jednoczenie z zastosowaniem jako materia³u nasypowego  bardzo silnie zasolonego i zasiarczonego pop³uczkowego kamienia przywêglowego. Materia³ ten charakteryzowa³ siê nastêpuj¹cymi parametrami technicznymi [2]:
zastosowano mu³owiec pochodz¹cy z KWK Pniówek, którego wytrzyma³oæ na ciskanie
wynosi³a  73,3 MPa, ciê¿ar objêtociowy  26,42 kN/m3, rozmakalnoæ wg E.Skutty  AAA
(próbki nie zmienia³y formy ani konsystencji), rozmywalnoæ po 15 min.  1,95%, rozmywalnoæ po 30 min.  2,62%, zawartoæ pierwiastka C  14,74%, badania uziarnienia  zawartoæ
frakcji kamienistej  1,7%, zawartoæ frakcji ¿wirowej  83,3%, zawartoæ frakcji piaskowej
 15,0%, wskanik uziarnienia U = 12,5 (materia³ ró¿noziarnisty), wskanik krzywizny c = 2,6
(optymalna wartoæ c = 1,0÷3,0), badania zagêszczalnoci  ρdmax= 1,94 g/cm3, wopt = 4,4%.
Materia³ ten ujêto konstrukcyjnie w kszta³t i formê poszczególnych warstw nasypu,
sk³adaj¹cego siê z szeregu warstw zazbrojonych odpowiednio obliczonymi i dobranymi geosyntetykami. Materia³ mineralny (wie¿y, nieodprê¿ony pop³uczkowy kamieñ przywêglowy),
który by³ dostarczany na teren budowy bezporednio z kopalni Pniówek wagonami samowy³adowczymi, formowano w warstwy konstrukcyjne (o gruboci 50 i 70 cm) w postaci pe³nych materacy, pó³materacy i æwieræmateracy wykonanych z geosiatek wyprodukowanych z
materia³u (w³ókien) o najwy¿szej odpornoci chemicznej (zakres odpornoci na pH: 2÷12
w okresie do 120 lat): PVA (poliwinyloalkoholu). Fakt usytuowania budowy na terenach czynnej eksploatacji górniczej wymaga³ szczególnej ostro¿noci konstruktorów przy projektowaniu i przyjmowaniu rozwi¹zañ technologicznych. W trakcie budowy wystêpowa³y problemy,
które mog³y zawa¿yæ na statecznoci ca³ego obiektu, co wymaga³o sta³ych konsultacji z odpowiednimi specjalistami i jednostkami nadzoruj¹cymi realizacjê oraz podejmowania racjonalnych decyzji in¿ynierskich, z korekt¹ projektu w³¹cznie. Korekta taka by³a konieczna, kiedy okaza³o siê w trakcie wykonawstwa, ¿e ponad 80-metrowy odcinek nasypu osiad³ a¿
o oko³o 1500 mm wskutek prowadzonej pod ziemi¹ eksploatacji górniczej na jednej z przebiegaj¹cych mniej wiêcej prostopadle do osi nasypów cian wydobywczych. Nale¿a³o wiêc
wykonaæ dodatkowe trzy pó³metrowe warstwy z zazbrojonych geosyntetykami, scharakteryzowanych powy¿ej, materia³ów nasypowych. W za³o¿eniach projektowych przyjêto, ¿e obiekt
do 2011 roku osi¹dzie o 4500 mm.
W kszta³towaniu geometrii konstrukcji wykorzystano istniej¹ce najazdy dotychczasowego, zlokalizowanego obok, lecz uszkodzonego nasypu dla czêciowego oparcia na nim
pó³nocnych zboczy nowych najazdów (rys. 3).
Ca³oæ konstrukcji wykonano w oparciu o dowiadczenia w³asne [1, 3, 7÷13], normy
kilku krajów europejskich [14, 19÷21] jak równie¿ dostêpn¹ w tym zakresie fachow¹ literaturê przedmiotu [22÷24 i inne].
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych

Rys. 3. Przekrój poprzeczny przez system drenów francuskich, zazêbienie nowego nasypu ze starym oraz przede wszystkim  obraz systemu
zbrojeñ geosyntetycznych (materace z geosiatek o UTS = 250 kN/m oraz æwieræmaterace z geosiatek o UTS = 80 i 55 kN/m)
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Po splantowaniu terenu oraz po wykonaniu drena¿y francuskich (fot. 2) w podstawie
nasypu, przyst¹piono do przygotowania pod³o¿a pod zasadnicze warstwy konstrukcji. Celem
podwy¿szenia wielkoci si³ zapewniaj¹cych statecznoæ budowli, w strefie posadowienia wykonano materac wzmacniaj¹cy z mechanicznie zagêszczonego naturalnego kruszywa mineralnego, w dwustronnej os³onie (w pe³nym materacu) z geosiatki FORTRAC® R 250/30-30M,
rozwijanej prostopadle do osi nasypu. Gruboæ warstwy t³ucznia wype³niaj¹cego tê warstwê
wynios³a 700 mm. Kolejnym etapem by³o formowanie warstw konstrukcyjnych nasypu o gruboci 500 mm ka¿da. Materia³em nasypowym, z którego formowano warstwy konstrukcyjne
by³ scharakteryzowany uprzednio pop³uczkowy kamieñ przywêglowy (wie¿a ska³a p³onna).
Geosyntetyczne wk³adki zbroj¹ce stanowi³y siatki FORTRAC® M. W oblicowaniu poszczególnych stopni zastosowano geotekstyl FIBERTEX® typu F-4M. Dla wzmocnienia korpusu
nasypu  co siódm¹ warstwê wykonano w formie pe³nego materaca wykonanego z geosiatek
FORTRAC® R250/30-30M (PVA). Odpowiedni naci¹g siatek uzyskano dziêki systemowi naci¹gu, opracowanego i dostarczonego przez Przedsiêbiorstwo INORA. Poszczególne warstwy
formowane by³y pomiêdzy specjalnymi, pozycjonowanymi wewn¹trz nasypu, szalunkami
(fot. 3). Podstawowe parametry zastosowanych geosyntetyków zestawiono w tabeli 2.

Fot. 2. Jastrzêbie-Zdrój, DW 933. Widoczne dreny francuskie przygotowane pod najazd wschodni.
W oddali widoczna p³yta i podpory nowego wiaduktu. Po stronie prawej widoczny stary nasyp,
który utraci³ sw¹ sprawnoæ techniczn¹

Szczegó³owe obliczenia konstrukcyjne wykaza³y koniecznoæ u¿ycia trzech typów siatek
FORTRAC®: R250/30-30M, R80/30-30MP oraz R55/30-30MP, zapewniaj¹cych najefektywniejszy ekonomicznie stosunek wytrzyma³oci d³ugoterminowej (Fd) do znamionowej (UTS)
przy za³o¿onej wielkoci dopuszczalnego wyd³u¿enia zbrojenia: podczas zabudowy do 2%
i w okresie 120-to letniego, za³o¿onego okresu eksploatacji obiektu, o dalsze max. 1%. Za³o¿ono tu bezpieczn¹ jeszcze 2% rezerwê wyd³u¿enia z tytu³u wyst¹pienia szkód górniczych, tj.
przyjêto max. ³¹czne wyd³u¿enie w stanie bez odkszta³ceñ pogórniczych: ε ≤ 3%.
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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Tabela 2. Skrócona charakterystyka techniczna niektórych zastosowanych geosyntetyków
Rodzaj materia³u:
producent geosiatek: HUESKER
Synthetic producent geow³ókniny:
FIBERTEX A/S

FORTRAC

FORTRAC

FORTRAC

FIBERTEX

R250/30-30M

R80/30-30MP

R55/30-30MP

F-4M

AT/2000-04-0977

AT/2000-04-0977

AT/2000-04-0977

AT/99-04-0707

min.
%
max.
max.
kN/m

82,5

25,2

17,3

–

≤6
≤6

≤6
≤20

≤6
≤20

65
80

min.
min.

=250
=30

=80
=30

=55
=30

=18
=19

Numer Aprobaty Technicznej

Jedn.

Wytrzyma³oæ obliczeniowa
dla 120 lat eksploatacji
(przy max. wyd³u¿eniu ε ≤ 3%
dla 120 lat) [Fd,120]
Wyd³u¿enie przy zerwaniu:
– kierunek wzd³u¿ny
– kierunek poprzeczny
Nominalna dorana wytrzyma³oæ
[Fk] na rozci¹ganie (UTS)
– kierunek wzd³u¿ny
– kierunek poprzeczny

kN/m

Fot. 3. Najazd po stronie zachodniej w trakcie realizacji. Widoczne warstwy konstrukcyjne,
pozycjonowane szalunki oraz wielkoci k¹tów nachylenia skarpy pó³nocnej

Przyk³adowo na rysunku 4 podano w jednym z przekrojów wyniki obliczeñ dla stanu
budowlanego (rys. 4a) i stanu eksploatacji (rys. 4b). £¹czna iloæ zu¿ytych wyrobów geosyntetycznych to blisko 240 000 m2. W zwi¹zku z przekroczeniem w dostarczanym przez KWK
Pniówek materiale nasypowym dopuszczalnej (normatywnie  do 10%) iloci wêgla,
w obawie o samozap³on tego materia³u  w trakcie formowania najazdów poszczególne zbroJacek Ajdukiewicz
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jone warstwy konstrukcyjne o gruboci 500 mm by³y oddzielane od siebie warstwami piasku
o gruboci ok. 100 mm (fot. 4). Drena¿e francuskie, o zró¿nicowanych wymiarach (od 50
do 120 cm g³êbokoci), wykonano z geotekstyliów FIBERTEX® typu F-4M, z wype³nieniem
tak zaprojektowanych drenów naturalnym, mineralnym materia³em, o frakcji 40/63 mm.

Rys. 4. Wyniki obliczeñ statyki nasypu ³¹cznie z zalegaj¹cymi pod nasypem warstwami geologicznymi gruntów: a) stan budowlany; b) stan koñcowy
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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Fot. 4. Widok z wiaduktu na zachodni najazd w trakcie jego budowy

Rys. 5. Obraz sytuacyjny zaprojektowanego nasypu. Zaznaczono repery, które zosta³y rozmieszczone na nowowybudowanym nasypie (linia obserwacyjna 1, pkt. od 1 do 40).
Pozosta³e s³u¿y³y uprzednio wykonywanym (od 1972 r.) pomiarom [3, 25]

Podkreliæ nale¿y, i¿ dziêki zastosowanej technologii budowy oraz odpowiednio nadzorowanemu wykonawstwu w zakresie zgodnoci z treci¹ wykonanego przez INORÊ projektu technologii zagêszczania poszczególnych ponad 20 warstw konstrukcyjnych  obiekt
oddano do u¿ytku po up³ywie 5 miesiêcy trwania budowy i to bez ¿adnego okresu oczekiwania na konsolidacjê. Po zakoñczeniu budowy i oddaniu obiektu do eksploatacji, na ca³ej jego
d³ugoci zainstalowano 40 szt. reperów pomiarowych (rys. 5). Ca³kowity koszt budowy wiaduktu i obydwu zazbrojonych na IV kat. oddzia³ywañ górniczych najazdów wyniós³ finalnie
11,6 mln z³otych, a wiêc 38,03% kosztu wycenionego w pierwotnej koncepcji!
Jacek Ajdukiewicz
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Nadrzêdnym celem tego przedsiêwziêcia ze strony jednostki autorskiej by³o udowodnienie mo¿liwoci wykorzystania wie¿ego kamienia przywêglowego jako taniego materia³u
do budowy konstrukcji in¿ynierskich, dróg i autostrad. W szczególnoci miano tu na myli
ci¹g planowanej do budowy w najbli¿szych latach autostrady A1: GliwiceSonicaGorzyczki, przebiegaj¹cej na d³ugich odcinkach po terenach aktywnych górniczo, jak równie¿ udowodnienie, i¿ realnym i technicznie wykonalnym jest wznoszenie liniowych obiektów komunikacyjnych na obszarach nawet najwy¿szej kategorii szkód górniczych, lecz po uprzednim
dok³adnym rozpoznaniu geologicznym i geotechnicznym pod³o¿a gruntowego i po wykonaniu ca³ego szeregu dok³adnych obliczeñ in¿ynierskich na bazie w³aciwie zastosowanych norm
 tak krajowych (nielicznych niestety), jak i zagranicznych. Zadbano równie¿ o alternatywne
obliczenia statyki konstrukcji nasypu dla wszystkich stanów granicznych i dla zak³adanych
reakcji nasypów na oddzia³ywanie przechodz¹cej prostopadle do ich osi wzd³u¿nej eksploatacji górniczej  tak po stronie dotychczas wybieranych pok³adów wêgla, jak i zalegaj¹cych na
uprzednio realizowanych poziomach wydobywczych pok³adów usytuowanych w dotychczasowym filarze ochronnym.
6. Zagadnienia wytrzyma³ociowe geosyntetyków
Warto zaznaczyæ, ¿e zastosowane zbrojenie poprzeczne nasypu w charakterystycznych przekrojach pozwala³o, w wyniku przeprowadzonych uprzednio obliczeñ in¿ynierskich, uzyskaæ
wytrzyma³oæ d³ugookresow¹ (dla horyzontu czasowego 120 lat, jaki by³ za³o¿ony w projekcie tego obiektu)  sumarycznie rzêdu ΣFd,120,F = 1500 kN/m, co daje:
 dla najefektywniejszych, znajduj¹cych siê obecnie na rynku europejskim, geosiatek, o najni¿szej wartoci wspó³czynnika materia³owego, wystêpuj¹cego w obliczeniach pod oznaczeniem A1 (bli¿sze dane dla tego i innych wspó³czynników  vide [1]), wykonanych
z surowca PVA o najwy¿szych mo¿liwych do wykorzystania: wydatku z jednostki masy
parametrach wytrzyma³ociowych, a jednoczenie - ekonomicznie najkorzystniejszych dla
inwestycji tego typu  wartoci sumy wytrzyma³oci krótkoterminowych (znamionowych,
doranych, fabrycznych, UTS) okrelona zosta³a w projekcie obiektu na poziomie ΣFk;F =
= 4700 kN/m;
 dla wystêpuj¹cych na rynku krajowym geosiatek z w³ókien poliestrowych np. produkcji
czeskiej Armatex (firma Kordarna, dealer w RP  firma Elikopol) zachodzi³aby koniecznoæ zabudowy geosiatek o du¿o wiêkszej jednostkowej wytrzyma³oci znamionowej i w
dodatku o ³¹cznej wytrzyma³oci krótkoterminowej na poziomie ΣFk;Arm = 7800 kN/m;
 dla prób zastosowania wystêpuj¹cych na rynku geosiatek, wykonanych z polipropylenu
(PP) wzglêdnie polietylenu wysokiej gêstoci (HDPE), takich jakie produkuj¹ firmy Netlon (p.n. Tensar) wzglêdnie Tenax (siatki o tej samej nazwie), nie bior¹c wszak¿e pod
uwagê faktu, i¿: 1° wyroby z tych surowców nie s¹ w stanie pracowaæ efektywnie pod
obci¹¿eniem przez okres 120 lat oraz 2° z surowców tych nie mo¿na uzyskaæ potrzebnych
dla tego projektu wytrzyma³oci jednostkowych, adekwatnych do wytrzyma³oci krótkoterminowej geosiatek np. z PVA rzêdu 250 kN/m (d³ugoterminowej, 120 lat  82,5 kN/mb)
 przy wszak¿e posiadanych przez te rodzaje siatek wielkociach wspó³czynników wspó³czynnika materia³owego A1 [tu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e np. w Niemczech siatki Tensar
otrzyma³y dopuszczenie do wzmocnienia i zbrojenia skarp z gruntów zbrojonych o nachyRzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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leniu do 70°  ale tylko dla budowli prywatnych  nie dla pañstwowych  (a takimi s¹
obiekty nadzorowane przez Bundesstrassenamt (autostrady, drogi krajowe) wzglêdnie przez
Bundesbahn (a wiêc ca³oæ sieci Deutsche Bundesbahn)  dla uzyskania wytrzyma³oci
d³ugoterminowych, potrzebnych dla omawianego w niniejszym artykule nasypu nale¿a³oby u¿yæ siatek z tych poliolefin (PP/HDPE) o wytrzyma³oci krótkoterminowej, sumarycznie dla tego kierunku (w poprzek d³ugoci najazdów) na poziomie ΣFk;Ten = 13 000 kN/m!
Dla pe³nego zorientowania P.T. zainteresowanych o zastosowanych w obiekcie Jastrzêbie Zdrój zbrojeniach nale¿y równie¿ podaæ, i¿ suma wytrzyma³oci d³ugoterminowych,
Fd,120,F pokazanych na rysunku 1 wynosi³a: w przekroju I-I  1553,80 kN/m za w przekroju
II-II  1497,50 kN/m  co w przypadku zastosowanych geosiatek z PVA o wytrzyma³ociach
krótkoterminowych (UTS), wynosz¹cych odpowiednio: 250, 80 i 55 kN/m daje wartoci ΣFk,F
odpowiednio: 4 755,00 kN/m oraz 4 600,00 kN/m. W przypadku, gdyby kto chcia³ zastosowaæ w miejsce geosiatek Fortrac®M np. siatki czeskie o nazwie fabrycznej Armatex 
powy¿sze wartoci wynosi³yby odpowiednio: ΣFk,Arm = 8 157,45 kN/m oraz 7 861,87 kN/m.
Dla trzeciego, omawianego powy¿ej przypadku  geosiatek np. Tensar wzglêdnie
Tenax sumy wytrzyma³oci krótkoterminowych musia³yby wynosiæ odpowiednio ΣFk,Ten
= 14 263,88 kN/m oraz 13 747,05 kN/m!!!
Na podstawie tak zaprezentowanych przyk³adów jest chyba dla wszystkich rzecz¹ oczywist¹, dlaczego nie wolno w sposób dowolny zamieniaæ zamieszczonych w projektach, obliczeniach i specyfikacjach technicznych (oczywicie wykonywanych rzetelnie i uwzglêdniaj¹cych niuanse takie jak: wielkoæ Fd, wielkoci dopuszczalnych wyd³u¿eñ, rodzaj materia³u
u¿ytego do budowy geosyntetyku, czasokres obliczeniowy sprawnoci eksploatacyjnej zaprojektowanego obiektu in¿ynierskiego, itp.) gatunków, rodzajów i cech charakterystycznych
(parametrów technicznych) geosyntetyków. Jest bowiem absolutn¹ nieprawd¹, ¿e geosiatka
o Fk = 120 kN/m wykonana z PES (poliestru) mo¿e zostaæ u¿yta w miejsce wyspecyfikowanej w projekcie geosiatki o Fk = 120 kN/m, ale wykonanej z PVA (poliwinyloalkoholu); ¿e
geosiatka 40 kN/m ze sztywnymi wêz³ami jest lepsza od geosiatki z w³ókien PP wzglêdnie
PES, lecz z wêz³ami splatanymi - te ostatnie bowiem maj¹ o wiele lepsz¹ charakterystykê
w tecie pull-out, co oznacza, ¿e lepiej pracuj¹ zabudowane np. w zbrojeniu skarp.
Te zagadnienia powinny znaæ dok³adnie osoby odpowiedzialne za zakupy geosyntetyków, ich zabudowê w obiektach, a tak¿e, i to w bardzo du¿ym stopniu uszczegó³owienia projektanci.
Autor ma nadziejê, ¿e w tym momencie jest zrozumia³e, dlaczego nie komentuje sprawy zastosowania pod nasypem autostrady A4 tych ostatnich geosiatek, o ³¹cznej wytrzyma³oci krótkoterminowej ΣFk,Ten = 60 kN/m, a rzeczywistej, d³ugoterminowej ³¹cznej wytrzyma³oci, lecz dla okresu jedynie 60 lat (tj. tylko po³owy normatywnej ¿ywotnoci obiektów w rodzaju nasyp autostradowy) ΣFd;60;Ten na poziomie...6,5 kN/m!
Autor s¹dzi, ¿e powodem zamieszania z zamieszczaniem w³aciwych zbrojeñ geosyntetycznych pod obiektami typu: nasypy autostradowe wzglêdnie drogi krajowe, wojewódzkie
i inne oraz realizowanych zbrojeñ nadpalowych (rys. 6) pod obiektami in¿ynierskimi w rodzaju: przyczó³ki wzglêdnie podpory mostowe, jezdnie, torowiska, przepusty, itp. s¹ dwa istotne
czynniki:
1. brak wiedzy o wartociach d³ugookresowych parametrów wytrzyma³ociowych i izochronach wyd³u¿eñ poszczególnych rodzajów geosiatek (a inaczej o w³asnociach wytrzymaJacek Ajdukiewicz
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³ociowych i pe³zaniowych materia³ów, z których s¹ one wykonywane) i to u osób zarówno zajmuj¹cych siê projektowaniem, opracowywaniem specyfikacji technicznych, wykonawstwem obiektów, jak i wród inwestorów, nadzorców, oraz niestety i naukowców (to
ostatnie jest szczególnie przykre i bolesne);
2. chêæ jak najtañszego sposobu wykonania przez wykonawców poszczególnych obiektów po³¹czona w dodatku ze zwyczajem niezwykle krótkich, przewa¿nie jednorocznych, udzielanych przez wykonawców gwarancji  spotykaj¹ce siê z przemo¿n¹ chêci¹ sprzeda¿y za
wszelk¹ cenê dystrybuowanych przez siebie materia³ów geosyntetycznych przez licznych, handluj¹cych takimi wyrobami agentów i dystrybutorów, nie dysponuj¹cych wiedz¹
techniczn¹ na poziomie potrzebnym do oceny realnoci zamówieñ z punktu widzenia technicznych i rzeczywistych potrzeb danego obiektu i uwarunkowañ.

Rys. 6. Przyk³adowy przekrój poprzeczny konstrukcji drogowej z nadpalowym zbrojeniem geosyntetycznym, opartej obliczeniowo na tzw. Metodzie Guido, daj¹cej wyniki po³o¿one po stronie
niebezpiecznej. Zw³aszcza wibracje od pojazdów poruszaj¹cych siê po torowisku, jak równie¿
obci¹¿enia od ruchu pojazdów samochodowych na jezdniach, doprowadz¹ w krótkim okresie czasu
do tzw. efektu irlandzkiego, tj. do odwzorowania zakoñczeñ kolumn/pali na nawierzchniach
drogowych i torowiskach [13]

Najbardziej nagann¹ jest sytuacja, kiedy tego rodzaju dzia³alnoci¹ zajmuj¹ siê osoby
obdarzone bardzo wysokim stopniem zaufania spo³ecznego, a wiêc te, które legitymuj¹ siê
wysokimi tytu³ami naukowymi!
W przypadku uszkodzonego obiektu z autostrady A4 wystarcza zwyk³e wyczucie in¿ynierskie, ¿e nie jest mo¿liwe przeciwdzia³anie parametrem ΣFk,Ten = 60 kN/m si³om rozporu ze strony dziesiêcio- czy te¿ dwunastometrowej wysokoci nasypu, bardzo szerokiego, tak
w koronie, jak i w podstawie, wykonanego z gruntu z ukopu i w dodatku usytuowanego na
pochy³ociach 10/20/10% gruntowej podstawy  i to w dodatku podstawy utworzonej przez
matkê-przyrodê z gruntów podatnych, tak na nawodnienie, jak i na przesuw pod dzia³aniem
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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si³ poziomych. Z jednej strony pseudozbrojenie z pseudomateraca o wydumanych, cudownych w³aciwociach rzekomego uzyskiwania przez mineralne materia³y ziarniste extra spójnoci pomiêdzy ziarnami w przypadku w³o¿enia ich pomiêdzy dwie warstwy geosiatek 
oczywicie z wêz³ami sztywnymi i z 2-procentow¹ zawartoci¹ sadzy wêglowej (!!!)  z drugiej za strony d¹¿enie do sp³yniêcia po pochylonej o 10% w stosunku do poziomu podstawie gruntowej i to sk³onnej do rozlunienia swojej wewnêtrznej struktury  ogromnej, wynosz¹cej wiele tysiêcy ton, masy nasypu.
Jak mówi¹ m³odzi Polacy: to siê nie trzyma kupy! I ka¿dy in¿ynier czuje to i zna ze
swojej praktyki. Chyba tego czucia i wiedzy zabrak³o tym wszystkim, którzy doprowadzili do
tak absurdalnej konstrukcji [projektanci, doradcy naukowi, autorzy obliczeñ statecznoci obiektu
i jego zabezpieczenia (rzekomego) na oddzia³ywanie II kategorii szkód górniczych].
7. Wp³yw dotychczasowej eksploatacji górniczej na wybudowane:
wiadukt i na obydwa najazdy do wiaduktu
Dla obiektów zlokalizowanych na powierzchni istotna jest prêdkoæ osiadania samej powierzchni terenu. Maksymalna prêdkoæ osiadania terenu w rejonie obiektu Jastrzêbie do koñca
2002 r. by³a mniejsza od 2,5 mm/dobê. W zwi¹zku z rozpoczêciem pod koniec grudnia 2002 r.
eksploatacji pierwszego pok³adu w ochronnym filarze granicznym i to bezporednio pod wiaduktem, prêdkoæ osiadania w 2003 r. znacznie wzros³a, osi¹gaj¹c, jak wynika z pomiarów
wykonywanych w okresach miesiêcznych, maksymalnie 17,5 mm/dobê (rys. 7, 8). W okresie
od 04.03.2003 r. do 11.03.2003 r. na wiadukcie wykonywano codziennie pomiary osiadania.
Z pomiarów tych wynika, ¿e prêdkoæ osiadania by³a inna w ka¿dym dniu tygodnia i wynosi³a
od 0 do 32 mm/dobê. Jednoczenie mierzono równie¿ zmiany wychyleñ od pionu, zachodz¹ce w czterech betonowych podporach p³yty wiaduktu. Ich graficzne zobrazowanie przedstawiono na rysunku 9. Pomiary te potwierdzaj¹ wyniki badañ [4, 6] dotycz¹cych wp³ywu postêpu frontu i przerw w eksploatacji na prêdkoæ osiadania. wiadcz¹ równie¿ o du¿ym zruszeniu górotworu, co bêdzie okolicznoci¹ niekorzystn¹ przy dalszej planowanej eksploatacji
pod wiaduktem.
Do dnia pisania tych s³ów (luty 2006 r.) pod wiaduktem i najazdami po ich oddaniu do
eksploatacji, w kierunku prostopad³ym do osi tych obiektów, przesz³a eksploatacja piêciu
zmechanizowanych cian wydobywczych, ka¿da po mniej wiêcej 200 mb szerokoci. Trzy
bezporednio w obszarze filaru ochronnego i po jednej z ka¿dej z jego stron (rys. 10). Eksploatacjê wszystkich, po zamianie pól wydobywczych z KWK Pniówek, prowadzi³a KWK
Zofiówka. Sumarycznie obiekty in¿ynierskie od dnia oddania do eksploatacji (10.10.2002r.)
do koñca 2004 roku:
 uleg³y obni¿eniu maksymalnie o ponad 2.630 mm (rys. 7);
 dokona³y przemieszczenia poziomego o 340 mm w kierunku miasta Jastrzêbie Zdrój
(umownie  w kierunku zachodnim);
 piêciokrotnie dokonywa³y nachyleñ w kierunku po³udniowym, a nastêpnie  pó³nocnym, z maksymalnym nachyleniem 16 mm/m (rys. 11).
Pomimo wykonania tych ruchów, które mo¿na okreliæ jako swojego rodzaju taniec
(tañcz¹ce nasypy)  wymiary liniowe, tak korony, jak i podstawy najazdów nie zwiêkszy³y
siê o wiêcej jak o 0,1%, za na nawierzchni jezdni bitumicznej nie pojawi³y siê (na ca³ych,
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zazbrojonych geosyntetykami, d³ugociach): pêkniêcia, wybrzuszenia, sfalowania i wszystkie inne odkszta³cenia kszta³tu: ci¹g³oci lub powierzchni. Natomiast na jezdniach drogowych DW-933, poza koñcami obszaru zazbrojonego na wschodnim i zachodnim kierunku,
trwa praktycznie bezustannie usuwanie spiêtrzeñ (ciskanie) i uzupe³nianie ubytków (rozci¹ganie) nawierzchni bitumicznych.

Rys. 7. Krzywe osiadania uzyskane podczas monitoringu osiadañ wiaduktu (w osi 0) i najazdów
w trakcie i po przejciu pod nimi pierwszej, drugiej oraz trzeciej ciany, wydobywanych w filarze
ochronnym (styczeñ 2003  marzec 2004 r.)  wg prof. dr hab. in¿. Jana Zycha [25]

Rys. 8. Bezwzglêdne wielkoci osiadañ terenu w linii usytuowania wiaduktu i najazdów w okresie
jak na rysunku 7; wg prof. dr hab. in¿. Jana Zycha [25]
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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Rys. 9. Wychylenie s³upów nonych (A,B,C,D) nowego wiaduktu w okresie przejcia pod nim
pierwszej ciany wydobywanej w filarze ochronnym. Identyczne ruchy wykonywa³y zazbrojone
geosyntetykami najazdy, tworz¹c tañcz¹cy nasyp [3]

Rys. 10. Pok³ady wêgla, przewidziane do eksploatacji ju¿ po oddaniu (10.10.2002 r.) najazdów
i wiaduktu do eksploatacji, z perspektyw¹ do 2008 r. [3]
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Rys. 11. Nachylenia terenu w rejonie nowego wiaduktu i dróg najazdowych w okresie od 10.2002
do 03.2004 r.  wg prof. dr hab. in¿. Jana Zycha [25]

W ten sposób, zauwa¿alny go³ym okiem, zdaje swój egzamin przemylana i w³aciwie
zaprojektowana, obliczona i wybudowana konstrukcja najazdów, za brak zbrojenia w jezdniach poza granicami projektu jest widoczny go³ym okiem.
8. Dalsze rozwiniêcie i wykorzystanie dowiadczeñ
po wybudowaniu obiektu
Nastêpnym obiektem, do budowy, którego wykorzystano rozwi¹zania i wiedzê in¿yniersk¹,
zastosowane w budowie obiektu nasypowego w Jastrzêbiu Zdroju, by³a rekonstrukcja Drogi
Krajowej nr 44 na odcinku od wêz³a autostradowego A4/A1 Gliwice  Sonica poprzez Borow¹ Wie do Miko³owa. Po opuszczeniu bowiem (w wyniku oddania do u¿ytku odcinka autostrady A4 i wêze³ Gliwice  Sonica  wêze³ Chorzów Batory) przez górnictwo obszarów
wydobywczych usytuowanych pod pasem autostradowym  wszystkie zlokalizowane na tym
terenie kopalnie: Sonica-Makoszowy, Bielszowice i Halemba, przenios³y swoje pola
wydobywcze na po³udnie, podchodz¹c zreszt¹ ju¿ wczeniej pod trasê DK-44. Wykonane
rzetelnie prognozy górnicze pozwoli³y na zlokalizowanie na kilometra¿u tej drogi rejonów
wystêpowania (aktualnego i perspektywicznego) szkód górniczych I, II, III oraz IV kategorii
jak równie¿ na zlokalizowanie pasów i kierunków przebiegu dwóch uskoków: knurowskiego
i makoszowskiego. Zadaniem INORY by³o wiêc zaproponowanie technologii i doboru materia³ów geosyntetycznych, z opracowaniem ich specyfikacji technicznych w³¹cznie, dla umo¿liwienia jednostce projektowej, któr¹ by³o Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT, kierowane przez dr in¿. Grzegorza Nowaczyka, wykonania projektu budowlanego
i wykonawczego tej rekonstrukcji.
Droga Krajowa nr 44 stanowi bowiem [w przypadku awaryjnej koniecznoci zamkniêcia ruchu na autostradzie A4 na odcinku Gliwice  Ruda l¹ska  Katowice np. wskutek
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
na IV (V) kategorii oddzia³ywañ górniczych
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mo¿liwego oderwania siê od jej nasypu w km. 330+700 do 331+200, zagwodziowanej (po
awarii, jaka wyst¹pi³a przed oddaniem do eksploatacji tej czêci autostrady) bry³y od³amu 
¿aden bowiem z wykonanych gwodzi nie ³¹czy bry³y od³amu z pozosta³¹ czêci¹ nasypu, ani
te¿ z pod³o¿em gruntowym pod nasypem] rokadow¹ i alternatywn¹ trasê objazdu zamkniêtego odcinka autostrady.
Na omawianej trasie drogi pañstwowej nr 44 zastosowano 6 zró¿nicowanych konstrukcyjnie i wytrzyma³ociowo rozwi¹zañ zbrojeñ geosyntetycznych, wykonanych w dolnej
warstwie podbudowy mineralnej, w samej podbudowie, jak równie¿ jedno- lub dwuwarstwowo w warstwach nawierzchni bitumicznych. Zastosowano równie¿ na szeregu odcinków odwodnienia przy pomocy odpowiednio zwymiarowanych drenów francuskich, jako ¿e ten typ
odwodnieñ pozwala na bezawaryjn¹ ewakuacjê z podbudowy oraz odp³yw z samego drenu
wód drenarskich  nawet przy szerokim zakresie prognozowanych osiadañ, jako efektów wydobywczej dzia³alnoci górniczej kopalñ wêgla kamiennego. Cechy tej nie posiadaj¹ drena¿e
rurowe i t¹ wad¹ charakteryzuj¹ siê te¿ wykonane odwodnienia na przebiegaj¹cych przez
obszary aktywnoci górniczej odcinkach autostrady A4.
Rekonstrukcja DK-44 (fot. 5) zosta³a wykonana przez szwedzk¹ firmê budownictwa
drogowego NCC i w swoim podstawowym zakresie zosta³a zakoñczona w listopadzie 2005
roku. W roku 2006 bêd¹ jeszcze wykonywane prace o charakterze kosmetycznym (elementy
chodników, wjazdów do posesji, itp.), lecz sam szlak drogowy jest ju¿ finalnie zakoñczony.

Fot. 5. Rekonstrukcja Drogi Krajowej nr 44 na odcinku nara¿onym na wystêpowanie szkód
górniczych I, II, III oraz IV kategorii, jak równie¿ przebiegu dwóch uskoków:
knurowskiego i makoszowskiego

W trakcie budowy, a prowadzona ona by³a pod jednostronnym ruchem ko³owym, a dwustronnym dla pojazdów uprzywilejowanych (autobusy komunikacji zbiorowej, karetki pogotowia ratunkowego, stra¿ po¿arna, policja) dochodzi³o do sytuacji, kiedy na jeszcze nierozeJacek Ajdukiewicz
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branej po³owie starej jezdni powstawa³y odkszta³cenia i pêkniêcia nawierzchni w wyniku
czynnej eksploatacji górniczej  podczas, gdy na nowowybudowanej i geosyntetycznie zazbrojonej drugiej po³owie jezdni brak by³o (i brak jest nadal) jakichkolwiek odkszta³ceñ
i zniekszta³ceñ formy i p³askoci nawierzchni bitumicznej.
Oczywicie, finalna ocena sprawnoci zastosowanych rozwi¹zañ i zazbrojenia bêdzie
mo¿liwa dopiero za kilka lat, lecz ju¿ obecnie mo¿na stwierdziæ, ¿e najprawdopodobniej,
naladuj¹c Premiera Rz¹du RP, bêdzie mo¿na powiedzieæ: Yes, yes, yes!!!
9. Podsumowanie i podziêkowania
Celem niniejszego artyku³u by³o uwiadomienie kadrze in¿ynierskiej i naukowej, zawodowo
zajmuj¹cej siê konstrukcj¹, projektowaniem, obliczaniem i budow¹ liniowych obiektów komunikacyjnych, i¿ w dobie wspó³czesnej istniej¹ wypróbowane systemy obliczeniowe, pozwalaj¹ce na takie konstruowanie tego typu obiektów, ¿e nawet po zastosowaniu jako materia³ów nasypowych substancji bêd¹cych dotychczas np. odpadami pogórniczymi, lecz po w³aciwym i rzetelnym obliczeniu zbrojeñ geosyntetycznych i doborze w³aciwych ich parametrów: wytrzyma³oci d³ugoterminowej oraz dopuszczalnych wielkoci wyd³u¿eñ: w okresie
zabudowy i budowy oraz w okresie wieloletniej eksploatacji wzniesionego obiektu in¿ynierskiego  nawet IV czy te¿ V kategoria szkód górniczych i taniec obiektu, do jakiego dochodzi wskutek przechodzenia pod obiektem cian wydobywczych  nie s¹ w stanie nie tylko
spowodowaæ katastrofy budowlanej, ale nawet doprowadziæ do jakichkolwiek odkszta³ceñ na
drogowych nawierzchniach bitumicznych, usytuowanych na dobrze zaprojektowanym tego
typu obiekcie.
Autorowi jest przyjemnie, ¿e zasadnicz¹ ideê zazbrojenia najazdów w Jastrzêbiu inni
in¿ynierowie wykorzystali przy zmianie uprzednio zaprojektowanych zbrojeñ geosyntetycznych i wykonaniu zbrojeñ zbli¿onych do zbrojeñ z najazdów w Jastrzêbiu Zdroju wprowadzaj¹c je zamiennie ju¿ w trakcie budowy (nied³ugo po zakoñczeniu budowy obiektu jastrzêbskiego) jednego z nasypów autostrady A4 w Rudzie l¹skiej  Koch³owicach, usytuowanego
oko³o 800÷1000 mb od tego nasypu, który uleg³ pêkniêciu. Szkoda tylko, ¿e do zbrojenia
zastosowano geotkaniny, o wyd³u¿eniu przy zerwaniu dochodz¹cym do ok. 15% (a wiêc 2,5
raza wiêkszym jak wyd³u¿enia geosiatek z nasypu w Jastrzêbiu) oraz, ¿e przez nieomal rok
tzw. zawijki na skarpach tego nasypu by³y wystawione na dzia³ania promieniowania UV, co
w znamienitym stopniu obni¿y³o parametry wytrzyma³ociowe zastosowanych geotkanin na
ich, zawijek obszarze. Szkoda równie¿, ¿e przeprojektowuj¹ce ten nasyp Biuro Projektów nie
skonsultowa³o swoich zamierzeñ z in¿ynierami z INORY, którzy z chêci¹ podzieliliby siê
swymi dowiadczeniami i wiedz¹ w tym zakresie.
Autor wyra¿a nadziejê, ¿e uda siê doprowadziæ do wszechstronnego wyjanienia szkodliwoci stosowania w projektach drogowych, kolejowych i hydrotechnicznych (w których
projektanci widz¹ celowoæ i sens zastosowania geosyntetyków) domoros³ych rozwi¹zañ,
autorami których s¹ nie w pe³ni wyposa¿eni we wspó³czesn¹ wiedzê w tym zakresie in¿ynierowie oraz niestety i utytu³owane wy¿szymi tytu³ami naukowymi osoby, nie zadaj¹ce sobie na
ogó³ dot¹d trudu na studiowanie zagranicznej literatury przedmiotu, lecz w bezkrytyczny sposób uto¿samiaj¹cy np. krótkoterminow¹ doran¹ wytrzyma³oæ geosyntetyków Fk z d³ugoterminow¹ Fd wzglêdnie wyznaj¹cy religiê zbrojeñ 20+30, 20+40, itp.
Rzecz o geosyntetykach i nasypach. Pozytywne dowiadczenia z lokalizacji obiektu
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Autor s¹dzi, i¿ tym wszystkim specjalistom nale¿y zaleciæ nauczenie siê podstawowego w bran¿y geosyntetycznej wzoru:
Fk
Fd =
(szczegó³y  patrz [1], [12], [13], [16], [18] i inne)
A1 ⋅ A2 ⋅ A3 ⋅ A3 ⋅ A4 ⋅ A5 ⋅ γ
w miejsce najczêciej spotykanych w praktyce przekonañ, ¿e: Fd = Fk wzglêdnie, jak praktykuj¹ niektórzy pozbawieni wspó³czesnej wiedzy osobnicy:
F
F
Fd = k lub Fd = k !!!
2
1,7
Nawi¹zuj¹c do ju¿ ponad 3,5 letniego okresu eksploatacji obiektu w Jastrzêbiu Zdroju
autor pragnie, najserdeczniej jak umie, podziêkowaæ Osobom, z których wsparcia, g³ównie
moralnego, w trakcie jego realizacji korzysta³.
Dziêkujê Panu Prof. dr hab. in¿. Eugeniuszowi Dembickiemu, Honorowemu Prezydentowi Polskiego Komitetu Geotechniki za Jego, jak¿e pochlebn¹, ocenê zrealizowanego
projektu, wyra¿on¹ s³owami:
Po zapoznaniu siê z projektami dotycz¹cymi bardzo trudnego obiektu (najazdów do wiaduktu nad stale czynnymi torami kolejowymi s³u¿¹cymi do wywozu wêgla z kilku kopalñ Rybnickiego Okrêgu Wêglowego), zlokalizowanego wg za³o¿eñ na obszarze IV kategorii oddzia³ywañ górniczych w miejscowoci Jastrzêbie Zdrój, bardzo wysoko oceni³em ten projekt i wysokie kompetencje zawodowe specjalistów z Przedsiêbiorstwa Realizacyjnego INORA, tak w zakresie wiedzy in¿ynierskiej (dzia³alnoæ obliczeniowa i projektowa), jak i znajomoci samych
materia³ów geosyntetycznych, ich w³asnoci i zasad prawid³owego pos³ugiwania siê nimi w konstrukcjach in¿ynierskich.
W wyniku mojej d³ugoletniej pracy na Wy¿szych Uczelniach Francji, Niemiec, Australii i innych krajach oraz uczestnictwa w wielu kongresach geotechnicznych i geosyntetyków
mam mo¿liwoæ oceny prac in¿ynierskich INORY, w kontekcie osi¹gniêæ innych zespo³ów
z Europy Zachodniej, na bazie czego mogê stwierdziæ, ¿e: zatrudnieni w Przedsiêbiorstwie
Realizacyjnym INORA Sp. z o.o. specjalici pod kierownictwem Pana mgr in¿. Jacka Ajdukiewicza, reprezentuj¹ dobry poziom europejski w swoich opracowaniach in¿ynierskich,
konstrukcyjnych i aplikacyjnych. Swoimi bardzo licznymi pracami przyczyniaj¹ siê w walny
sposób do rozpowszechniania na terenie Polski prawid³owego stanu wiedzy z zakresu swojej
specjalnoci (wyt³uszczenie wg orygina³u opinii).
Dziêkujê Panom: Prof. Politechniki Gdañskiej dr hab. in¿. Kazimierzowi Gwizdale,
Prof. Politechniki Gdañskiej dr hab. in¿. Adamowi Boltowi oraz Prof. Politechniki l¹skiej
dr hab. in¿. Kazimierzowi K³oskowi  za mo¿liwoæ konsultacji z nimi niektórych zagadnieñ
technicznych w trakcie wykonawstwa obiektu i za moralne wsparcie w boju z przeciwnikami
dojcia do realizacji obiektu.
Dziêkujê tak¿e Panu Profesorowi dr hab. in¿. Janowi Zychowi z Politechniki l¹skiej
za umo¿liwienie mi pos³ugiwania siê w niniejszym artykule jego twórcz¹ interpretacj¹ wyników pomiarów geodezyjnych [25], prowadzonych na obszarze obiektu od 1972 roku przez
S³u¿bê Geodezyjn¹, aktualnie zgrupowan¹ w s³u¿bach technicznych Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej, jak równie¿ za jego autorskie graficzne zobrazowanie tych wyników.
Dziêkujê wreszcie P.T. Inspektorom i Dyrekcji Katowickiego Oddzia³u Najwy¿szej
Izby Kontroli, którzy wskutek otrzymania stosownego donosu, autorstwa (ju¿ na ca³e szczêcie by³ego) Naczelnego Dyrektora jednej z licz¹cych siê w tamtych latach na rynku budowJacek Ajdukiewicz
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lanym, lecz, równie¿ na ca³e szczêcie dla Krajowych Inwestorów  ju¿ obecnie upad³ej 
du¿ej firmy in¿ynieryjnej, przez ponad trzy miesi¹ce badali zarówno zakres i jakoæ zastosowanych na jastrzêbskim obiekcie rozwi¹zañ technicznych, materia³ów i technologii, jak równie¿ szukali rzekomych korupcyjnych powi¹zañ projektantów, dostawców z Inwestorem. Satysfakcj¹ autora by³a dokonana w protokole pokontrolnym NIK bardzo wysoka ocena podejcia Inwestora, Urzêdu Miejskiego w Jastrzêbiu Zdroju, do tematu i stwierdzenie rzetelnoci
i celowoci wydatkowania przezeñ spo³ecznych rodków finansowych na ten obiekt, za sam
autor zosta³ zaszczycony formalnymi przeprosinami za koniecznoæ odbycia licznych spotkañ z Inspektorami NIK-u oraz za rzetelnoæ i prawdziwoæ udzielanych wobec nich wyjanieñ i zeznañ. Tak, wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e projekt Jastrzêbie Zdrój zakoñczony zosta³
dwoma sukcesami: technicznym oraz moralnym.
¯yczyæ nale¿y podobnych sukcesów wszystkim tym, którzy pójd¹ tym samym ladem
i wy¿ej od materialnych doranych korzyci stawiaæ bêd¹ in¿yniersk¹ (doktorsk¹, profesorsk¹) moralnoæ oraz profesjonaln¹ wiarygodnoæ i rzetelnoæ.
Oby ju¿ ¿aden nasyp nie zapad³ siê, nie osiad³, nie pêk³, jak te¿ nie trzeba by³o ju¿...
dokonywaæ przeci¹¿eñ na gotowych nawierzchniach bitumicznych, co niestety niedawno faktycznie mia³o miejsce na jednym z wa¿niejszych gospodarczo obiekcie komunikacyjnym dziêki zamianie dobrze obliczonego materaca geosyntetycznego na trzy rodzaje kolumn z przek³adk¹ z geosyntetyku o trzykrotnie (a w³aciwie  szeciokrotnie) mniejszym Fk, ale za to
o 2,5 krotnie wiêkszym... wyd³u¿eniu przy zerwaniu w stosunku do geosiatki przewidzianej
do zabudowy w materacu, usytuowan¹ nad kolumnami a pod najazdem na stalowo-betonow¹
estakadê. Dzie³a tego dokona³ znany uczony, przeciwstawiaj¹c rzetelnym obliczeniom in¿ynierskim swoje profesorskie jedynie... Moim zdaniem...
Mo¿e tragedia w hali wystawowej MTK wp³ynie na zamieniaczy, polepszaczy
i moimzdaniowców otrzewiaj¹co. Oby!!! Wdziêczne bêd¹ przysz³e pokolenia.
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The matter of geosynthetics and embankments. The positive experiences from location
of the embankment on surface under IV (V) mining deformations category
ABSTRACT: The paper presents the results of engineering worksfor calculating as well as designing two embankments, reinforced with geosynthetics, taking into consideration the ground conditions and mining activity carried out. Also, the results of calculations are presented, together
with the system of geosynthetic reinforcement of the new embankment, for the construction of
which the waste rock excavated directly from undergorund has been used. From the continuous
measurements it can be concluded clearly that the concept of the project was correct, while the
intense and substantial relocations are not reflected on the the surface of the constructed road.
The paper discusses the experiences in the application of modern geosynthetic materials made of
PVA (polyvinylalcohol) for the construction of a steep and high embankment of an object of transportation infrastructure, in the area which has been and will be in the future influenced by mining
activities, the subsidence being of category four (according to Polish classification), but in practice
 category five, the highest category of these clasiffication.
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