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Streszczenie
Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych w dużej mierze zależy od stanu technicznego elementów uszczelniających podłoże, korpus oraz przyczółki. Ze względu na znaczne zróżnicowanie typów obiektów hydrotechnicznych oraz warunków geotechnicznych w jakich
zostają posadowione, występuje wiele rodzajów elementów uszczelniających. Artykuł przedstawia podstawowe uwarunkowania dla projektowania i wykonawstwa elementów szczelnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych. Elementy te można podzielić na elementy
szczelne na skarpie odwodnej (ekran) oraz na elementy szczelne wykonane w korpusie zapory najczęściej w centralnej części (rdzeń).
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości elementów szczelnych podłoża i budowli, wybór typu i technologii wykonania elementu
szczelnego musi uwzględnić wiele czynników. Projektowanie elementów uszczelniających wymaga znajomości technologii uszczelnienia
oraz umiejętności pozyskania informacji o zróżnicowaniu głębokości i wysokości uszczelnienia, możliwości etapowania prac przy wznoszeniu budowli, odpowiedniej do wysokości piętrzenia grubości elementów, wrażliwości na zróżnicowaną budowę geologiczną, pracy
przy zmiennych poziomach piętrzenia wody, możliwości wykonania w warunkach gruntów nawodnionych i nienawodnionych, trwałości
technicznej oraz odporności na działanie zwierząt i warunków atmosferycznych. Powyższe informacje na etapie projektu wykorzystane
zostają do ustalenia odpowiedniej wysokości korony elementu w stosunku do poziomów piętrzenia wody i wysokości korony obiektu,
możliwości połączenia elementów szczelnych o różnych technologiach wykonania, zdolności połączenia uszczelnienia z elementami
betonowymi. Ze względu na złożoność warunków w jakich pracują oraz konsekwencje nieprawidłowej pracy elementów szczelnych konieczna jest także kontrola techniczna podczas ich wykonywania oraz eksploatacji.
Słowa kluczowe: zapory ziemne, elementy uszczelniające, wały przeciwpowodziowe, filtracja, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

WORKING CONDITIONS OF SEEPAGE BARRIERS FOR HYDROTECHNICAL STRUCTURES
Safety of hydrotechnical structures depends mainly on technical condition of seepage barriers of the embankment, foundation and
abutments. According to a variety of hydrotechnical structures and different foundations there are many types of seepage barriers. Main
requirements for designing and construction of the seepage barriers in embankment dams and levees are presented in the paper. There
are two main groups of seepage barriers: upstream face lining and inclined or central cores. Due to the necessity of joining foundation
treatment and embankment, the type and technology have to be chosen concerning many different factors. In designing seepage barriers, the knowledge is important on technology of sealing and information on the diversification of thickness and depth of the barrier,
conducting works on construction in stages and working at variable water levels, different widths of core, and different foundation types,
making constructions in fully and partially saturated zones, a long life–span, and resistance to atmosphere conditions and biological actions. Those factors have to be taken into consideration to design the level of crest of the seepage barrier and crest of the embankment,
technical solution of joints between two technologies and joints with concrete structures. Due to complex conditions and consequences of
malfunctioning of seepage barriers, maintenance during construction and operation is needed.
Keywords: Embankment dams, Seepage barriers, Levees, Seepage, Safety of hydraulic structures

1. Wprowadzenie
Jedną z najważniejszych części ziemnych obiektów hydrotechnicznych jest element szczelny zapobiegający niebezpiecznej filtracji przez korpus, podłoże oraz przyczółki.
Uszczelnienie korpusu wału lub zapory oraz podłoża ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu [1]. Elementy
szczelne pracują w zróżnicowanych warunkach piętrzenia.
Aby prawidłowo dobrać technologię uszczelnienia oraz określić parametry geometryczne elementu szczelnego istotna
jest znajomość charakterystyk materiałów, z których jest wykonany i zmian tych charakterystyk pod wpływem działania
wody i procesów starzenia. Kolejny pakiet wymagań dotyczy

uwarunkowań wykonania, uwzględniających odcinki typowe
i szczególne, oraz zapewnienia wysokiej jakości i trwałości
elementów uszczelniających. Ważne jest także wskazanie
możliwości w stosowaniu nowych rozwiązań w robotach
uszczelniających w budowlach eksploatowanych. Konieczne
jest więc poznanie przez technologów warunków pracy elementów szczelnych w różnych typach budowli hydrotechnicznych, aby efektywnie projektować i remontować te obiekty.
Do podstawowych typów budowli hydrotechnicznych i rodzajów uszczelnienia należy zaliczyć [2]:
– zapory ziemne z wymaganym uszczelnieniem korpusu,
podłoża i przyczółków oraz problemy połączenia uszczelnienia z konstrukcjami betonowymi,
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– wały przeciwpowodziowe z uszczelnieniem korpusu
i podłoża oraz stref przejścia z elementami betonowymi
(śluzy wałowe),
– jazy wraz z uszczelnieniem podłoża i przyczółków,
– śluzy żeglugowe z uszczelnieniem podłoża oraz zabezpieczanie wykopu budowlanego,
– kanały z uszczelnieniem koryta ukształtowanego w obwałowaniach i wykopach,
– elektrownie wodne wraz z uszczelnieniem podłoża oraz
zabezpieczeniem wykopu budowlanego,
– zapory betonowe z uszczelnieniem podłoża.
Wybrane przypadki ilustrujące problemy związane z funkcjonowaniem elementów szczelnych omówiono poniżej.

2. Typowe elementy szczelne w zaporach
ziemnych
Elementy szczelne w ziemnych obiektach hydrotechnicznych można podzielić na: elementy szczelne zabudo-

wane w strefie skarpy odwodnej - są to ekrany - oraz na
elementy szczelne wykonane w korpusie zapory najczęściej
w centralnej części - są to rdzenie (Rys 2 i 3). Ze względu
na konieczność zachowania ciągłości uszczelnienia w całym
przekroju piętrzenia wybór elementu szczelnego korpusu ma
bezpośredni wpływ na przebieg osi uszczelnienia podłoża
(Rys. 1).

3. Warunki pracy oraz wymagane cechy
elementów uszczelniających
Przed elementami uszczelniającymi obiekty hydrotechniczne stawianych jest szereg wymagań dla zapewnienia
bezpieczeństwa budowli, poprzez wymagane ograniczenie
zjawiska filtracji przez budowle i jej podłoże [3]. Przy doborze technologii uszczelnienia należy zwrócić uwagę jak
efektywna ona będzie w przypadku konkretnych warunków
w podłożu i jakie będzie rozwiązanie koncepcyjne budowli;
ile wystąpi szczególnych sytuacji wymagających zastoso-

Rys. 1. Zapora ziemna: a) rzut z przebiegiem osi uszczelnienia podłoża, b) przekrój podłużny w osi zapory.
Fig. 1. Embankment dam: a) plan with axis of grout curtain, b) cross-section.
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wania niestandardowych technologii wykonawstwa. Ważna
jest odpowiedź na pytanie do jakiej głębokości w podłożu
i wysokości obiektu dana technologia jest bezpieczna oraz
ekonomicznie uzasadniona. Zasięg ten najczęściej wynosi
od kilku do kilkudziesięciu metrów [4]. Z wysokością piętrzenia najczęściej silnie związana jest grubość elementu
szczelnego. Technologia wykonania elementu szczelnego
musi być dostosowana do technologii wznoszenia budowli
hydrotechnicznych i powinna uwzględnić zagrożenia pojawiające się w trakcie robót. Istotne jest uwzględnienie zróżnicowanej budowy geologicznej w tym wykonanie uszczelnienia w warunkach gruntów nawodnionych i nienawodnionych.
Wymagana trwałość techniczna elementów szczelnych to
co najmniej kilkadziesiąt lat. Inne wymagania wiążą się
z odpornością na działanie zwierząt, warunkami atmosferycznymi (przesuszenie, przemarzanie), odpowiednią wysokością w stosunku do poziomów piętrzenia i wysokości
korony obiektu hydrotechnicznego, możliwością połączenia
elementów szczelnych o różnych technologiach wykonania
(np. podłoże skalne i nieskalne) oraz zdolnością połączenia
uszczelnienia z elementami betonowymi [2]. Większość tych
połączeń stanowi najczęściej uprzywilejowane drogi filtracji
[5]. Należy także odnieść się do pracy elementu szczelnego
przy zmiennych poziomach piętrzenia wody. Jeszcze innym
złożonym przypadkiem są miejsca załamania osi uszczelnienia; ilustrują to Rys 1 i 2.

4. Bezpieczne wzniesienie korony budowli
i elementu szczelnego
Dla obiektów tymczasowo i stale piętrzących wodę na
etapie projektowania zostają określone charakterystyczne
poziomy piętrzenia (Rys. 3) i związane są one z warunkami
gospodarki wodnej na zbiorniku. Dla tych warunków konieczne jest określenie bezpiecznego wzniesienia korony budowli
oraz korony elementu szczelnego ponad maksymalny poziom piętrzenia. Ważne jest czy element szczelny w górnej
części jest wrażliwy na czas piętrzenia wody i w jaki sposób
kształtuje się pole filtracji przy różnych stanach technicznych
elementu szczelnego. Kształtowanie się rzędnej zwierciadła wody podczas wezbrania, czas wznoszenia i opadania
zwierciadła wody ma wpływ na ciśnienia porowe w korpusie
zapory, te natomiast wpływają na stateczność zapory. Dodatkowo ważna jest znajomość stanu technicznego rdzenia
w najwyżej części, gdzie jest on szczególnie narażony na
przemarzanie i przesuszanie, co może powodować różne
pęknięcia i rozszczelnienie powodowane wieloma cyklami
przemarzania (Rys. 3).
W okresie wezbrań elementy uszczelniające narażone
są na szczególne rodzaje obciążeń, które są związane m in.
z drganiem budowli przelewowo-upustowych, erozją dolnego stanowiska, przekraczaniem obliczeniowych poziomów
piętrzenia, niekontrolowanym nadmiernym rozwojem roślinności w międzywalu i katastrofalnymi wezbraniami.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny zapory ziemnej z wariantami rozwiązania uszczelnienia korpusu i podłoża: a) rdzeń, b) ekran w różnych
wariantach lokalizacji.
Fig. 2. Embankment dam cross section with different types of seepage barriers: a) central core, b) facing and inclined membrane.
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Rys. 3. Typowy przekrój poprzeczny zapory ziemnej z geometrią rdzenia wykonanego: a) z gliny, b) asfaltobetonu.
Fig. 3. Embankment dam cross section with core made of: a) clay, b) asphalt-concrete.

Ze względu na złożoność warunków w jakich pracują
oraz konsekwencje nieprawidłowej pracy elementów szczelnych konieczna jest kontrola jakości podczas wykonywania
(materiały, technologia), monitoring w czasie eksploatacji,
znajomość parametrów monitorowanych i ich granicznych
wartości umożliwiających ocenę stanu technicznego, a także
wskaźnika bezpieczeństwa lub zagrożenia budowli. Praktyka wskazuje, że te zagadnienia są szczególnie istotne.
Pojawia się zatem zasadnicze pytanie: co zrobić, gdy stan
techniczny jest zły i w jaki sposób naprawić uszkodzony
element szczelny?

5. Zagadnienia inżynierskie odnośnie
budowy i bezpiecznej eksploatacji
Przy wprowadzaniu nowych technologii uszczelnienia
w przypadku budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych należy rozważyć następujące problemy, wynikające
z opisanych wyżej warunków projektowania, wykonawstwa
i eksploatacji obiektu hydrotechnicznego. Sformułowano je
w formie pytań i dotyczą następujących kwestii:
– Jak kształtować zapasy bezpiecznego wzniesienia korony elementu szczelnego, aby obiekt bezpiecznie piętrzył
wodę w warunkach określonych w projekcie?
– Jak zmienia się stan techniczny elementu szczelnego w najwyższej jego części, który pracuje w szczególnie
zmiennych warunkach pogodowych?
– Jakie są wymagania co do parametrów geometrycznych elementu szczelnego oraz górnej części budowli hydrotechnicznej?
– Jakie są ograniczenia wykonawcze co do długości i pochylenia elementu szczelnego oraz możliwości wykonania
go etapami dostosowanymi do technologii budowy obiektu
hydrotechnicznego.
– Jaka skala problemów pojawia się w rozwiązaniu
uszczelnienia w przypadkach standardowych rozwiązań
technicznych i miejscach szczególnych (Rys. 1)?

6. Podsumowanie
Obiekty hydrotechniczne pracują w złożonych warunkach, a o ich bezpieczeństwie w dużej mierze stanowi jakość
wykonania i dobry stan techniczny elementów szczelnych
w odniesieniu do długiego okresu eksploatacji. Projektowa-
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nie elementów uszczelniających wymaga bardzo dobrego
rozpoznania i oceny warunków geologicznych i hydrogeologicznych, znajomości technologii budowy poszczególnych
elementów obiektów hydrotechnicznych w tym w szczególności elementu szczelnego. Niezbędna jest wiedza z zakresu funkcjonowania budowli hydrotechnicznych i warunków
pracy ich elementów. Bardzo ważne jest określenie sposobu
monitorowania stanu technicznego elementu szczelnego,
sposobu naprawy błędów wykonawczych oraz sposobu remontu elementu szczelnego w okresie eksploatacji. Projekt
uszczelnienia powinien być opracowany i weryfikowany
przez specjalistów z branży hydrotechnicznej, geotechniki
i geologii oraz specjalistów z zakresu stosowanych technologii. Istotną częścią projektu powinny być zagadnienia
omówione w niniejszym artykule.
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