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Nowa, dobrze oznakowana droga prowadzi 
nas na rozległe tereny fabryczne. Ogrom-
ne działki, na których stoją nowoczesne 
zakłady. Wśród nich nowo wybudowana 
hala fabryczna i okalający ją ogromny plac, 
na którym widać maszyny i uwijających 
się ludzi. Jesteśmy w Strefie Przemysłowej 
w Kleszczowie koło Bełchatowa, gdzie po-
wstaje zakład suchych klejów i zapraw bu-
dowlanych należący do znanej w tej branży 
firmy Izolbet z Gostynina. 

Zajmujące powierzchnię ponad 2 hekta-
rów drogi i place manewrowe wokół zakła-
du zostaną w całości pokryte nawierzchnią 
z kostki brukowej. Nawierzchnia ta kła-
dziona jest na podbudowie stabilizowanej 
spoiwem hydraulicznym Silment CQ-25. 
Wykorzystanie tego spoiwa drogowego 
pozwala całkowicie wyeliminować potrze-

palonych łupków przywęgłowych oraz 
(w przypadku drugiej odmiany Silmentu 
– CQP-15) popiołów fluidalnych. Silment 
CQ-25 to spoiwo nowej generacji opraco-
wane specjalnie dla budownictwa drogo-
wego. Inspiracją merytoryczną rozpoczę-
tych w przeszłości prac badawczych nad 
tym specyfikiem była Pre-Norma Euro-
pejska ENV 13282 Hydraulic road binder 
– Composition, specifications and com-
fornity criteria. Liczba „25” w oznaczeniu 
określa klasę wytrzymałości badaną wg 
normy cementowej PN-EN 196-1. Silment 
jest produktem polskim, produkowanym 
zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM 
nr AT/2003-04-1588. Producentem i dys-
trybutorem tego spoiwa jest firma Rowis-
-System SJ z Będzina. Silment powstaje 
w Cementowni Odra, skąd trafia na bu-
dowy drogowe w całym kraju. 

Silment przeznaczony jest do wykona-
nia podbudów, warstw podjezdniowych 
dróg technologicznych dojazdowych oraz 
do budowy podstawy i kolejnych warstw 
dróg klasy S, a także nasypów i podłoża 
w wykopach.

Zastosowanie Silmentu jest optymal-
nym rozwiązaniem w sytuacji, gdy ze 
względów technologicznych lub finanso-
wych nie można wymienić gruntu rodzi-
mego oraz gdy wykorzystanie cementu 
i wapna jest niewystarczające, np. kiedy 
w gruncie rodzimym występują różnego 
typu zanieczyszczenia. Silment jest spo-
iwem wielofunkcyjnym: wzmacnia i stabi-
lizuje jak cement, osusza jak wapno, daje 
wyjątkowo wysokie przyrosty nośności. 
Redukuje do zera parametr pęcznienia 
liniowego gruntu i zapewnia trwały efekt 
osuszenia przewilgoconego gruntu w po-

bę wbudowania kruszywa. Technologia ta 
stanowi alternatywę dla tradycyjnych me-
tod stabilizacji, wymagających zastosowa-
nia odpowiedniej ilości kruszywa mineral-
nego, które coraz częściej staje się towarem 
deficytowym. 

Realizacja zadania polegała na wyko-
naniu warstwy stabilizowanej o grubości 
30 cm (udział spoiwa Silment w warstwie 
stabilizowanej wyniósł ~5% wagowych 
do masy gruntu) plus warstwa ochronna 
z kruszywa łamanego o grubości 10 cm 
z warstwą wyrównującą piasku o grubo-
ści 1 cm. 

Spoiwo Silment jest mineralnym ma-
teriałem hydraulicznym złożonym z ma-
teriałów wiążących oraz aktywnych wy-
pełniaczy pucolanowych, wytwarzanym 
na bazie klinkieru cementowego, prze-

Artykuł sponsorowany

Podbudowa 
stabilizowana 
bez kruszywa
Silment CQ-25 sprawdza się w podbudowie 
pod nawierzchnię z kostki brukowej

Ocena stanu nośności podłoża grun-
towego stabilizowanego spoiwem Sil-
ment CQ-25
Płyta VSS wg PN-S-2205:1998 – badania 
wykonano w piętnastu punktach rów-
nomiernie rozmieszczonych na badanej 
powierzchni. 
Wskaźnik odkształcenia podłoża po wy-
konaniu warstwy stabilizowanej spoiwem 
określony płytą VSS zawarty jest pomię-
dzy wartościami 1,5 a 2,3. Moduł pier-
wotny E1 (Mpa) zawierał się pomiędzy 70 
a 100, a moduł odkształcenia E2 (Mpa) 
pomiędzy 150-250.

Fot. 1. Zdejmowanie humusu i wyrównywanie podłoża Fot. 2. Rozsypywanie spoiwa i mieszanie go z gruntem 
rodzimym

Fot. 3. Mieszanie Silmentu z gruntem i zagęszczanie podłoża Fot. 4. Układanie kostki na podbudowie stabilizowanej
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łączeniu z jego równoczesną stabilizacją. 
Jest to spoiwo bezpieczne i sprawdzone, 
którego  zastosowanie pozwala uniezależ-
nić tempo prowadzonych prac budowla-
nych od warunków atmosferycznych, tj. 
zintensyfikować je i zredukować koszty. 
Wynikająca z zastosowania Silmentu re-
zygnacja z usuwania gruntu rodzimego 
pozwala uniknąć korytowania podłoża 
i rozmiękczenia terenu. Silment – oprócz 
odpowiedniej nośności i wytrzymałości – 

pozwala uzyskać niezwykle istotny efekt 
elastyczności gruntu. 

Przykładowa technologia robót obej-
muje następujące etapy: usuwanie humu-
su, równomierne rozłożenie spoiwa do 
stabilizacji, przejazd recyklera (głębokość 
stabilizacji: 30-40 cm), wstępne zagęszcze-
nie warstwy walcem stalowym gładkim 
– przejazd bezpośredni za recyklerem, wy-
równanie powierzchni z zastosowaniem 
równiarki, zagęszczenie warstwy walcem 
stalowym gładkim (w razie konieczności 
także ogumionym). 

Podobną realizację, tj. wykonanie pod-
budowy pod nawierzchnię z kostki betono-
wej metodą stabilizacji gruntu rodzimego, 
ma na swoim koncie firma Link Europa SJ 
z Warszawy. Realizowanymi obiektami były 
plac manewrowy i drogi dojazdowe o po-
wierzchni ok. 2 ha w Centrum Logistycz-
nym w Błoniu pod Warszawą. Pierwotny 
projekt zakładał wykonanie tradycyjnej 
podbudowy tłuczniowej. W wyniku przy-
jęcia projektu zamiennego zastabilizowa-
no grunt rodzimy, wykorzystując do sta-
bilizacji spoiwo Silment CQ-25. Wśród 
argumentów przemawiających za użyciem 

Silmentu był i taki, że warstwa podbudo-
wy z gruntu rodzimego stabilizowanego 
Silmentem spełnia rolę membrany, która 
w równomierny sposób izoluje podbudo-
wę od penetracji wód gruntowych. Ponad-
to grunt rodzimy stabilizowany Silmentem 
CQ-25 spełnia wysokie parametry nośno-
ści podbudowy, które są wymagane na 
placach manewrowych centrów logistycz-
nych ze względu na występowanie dużych 
obciążeń statycznych. Opisywaną inwesty-
cję przedstawił Andrzej Jastrząb, właściciel 
firmy Link Europa, na XXIII Sympozjum 
Szkoleniowym Stowarzyszenia Producen-
tów Kostki Brukowej.

D.S.

Uczestnicy procesu budowlanego 
w Kleszczowie: 
– inwestor: 
 firma Izolbet z Gostynina 
– generalny wykonawca zadania: 
 firma Beton Kolor ze Strzyżowic 
– wykonawcy robót ziemnych: 
 HVAC-Install Sp. z o.o. z Krako-

wa i AIT American Infrastructure 
 Technologies Sp. z o.o.

– dostawca kostki brukowej: 
 firma Kostbet
– dostawca Silmentu CQ-25: 
 Rowis-System SJ

ROWIS-SYSTEM spółka jawna
M. Siemiński i St. Wilk

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 71
tel. 032 269 24 27, 032 267 08 87
fax 032 267 03 26, 032 267 02 52


