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TECHNOLOGIE

Realizacja szeroko zakrojonych pla-
nów dotyczących tworzenia infra-
struktury drogowej i lotniskowej 

w Polsce oraz rosnąca konkurencja po-
między podmiotami realizującymi takie 
inwestycje pociąga za sobą konieczność 
stosowania nowych technologii. Można 
do ich zaliczyć metodę konstruowania 
podbudowy z wykorzystaniem gruntu 
rodzimego. Oprócz inwestycji drogowych 
technologia ta znajduje również zasto-
sowanie przy rozbudowie i modernizacji 
powierzchni lotniskowych. Dla tego celu 
wykorzystywane są spoiwa drogowe no-
wej generacji, które stanowią alternaty-
wę dla spoiw tradycyjnych (cement, wap-
no). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj 
hydrauliczne spoiwo drogowe o nazwie 
Silment CQ-25, które od ośmiu lat sto-
sowane jest w budownictwie drogowym 
w Polsce. Dzięki swoim korzystnym ce-
chom aplikacyjnym spoiwo to jest rów-
nież powszechnie wykorzystywane do 
rozbudowy lotnisk (patrz ramka). 

Silment CQ-25 to pełniące funk-
cję specjalistycznego cementu spoiwo 
hydrauliczne nowej generacji przezna-
czone w głównej mierze do stabilizacji 
gruntów w budownictwie drogowym. 
Zgodnie z opinią wydaną przez Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych (orzecze-
nie nr 2/24/2005) spoiwo to jest rów-
nież szczególnie rekomendowane do 
stosowania w podbudowach nawierzch-
ni lotniskowych. Wyjątkowe właści-
wości tego materiału wykorzystano 
podczas modernizacji portu lotniczego 
w Łodzi w 2009 r. Dzięki zastosowa-
niu przez łódzką spółkę Kral technolo-
gii SILMENT możliwe było prowadze-
nie prac bez odwoływania lotów. Była to 
pierwsza zrealizowana w ten sposób in-

westycja w kraju i druga po Frankfurcie 
w Europie. Wykonano wtedy prace na 
powierzchni 32 500 m2, zużywając do 
stabilizacji podbudowy 1950 t spoiwa.

Na uwagę zasługują również inwe-
stycje realizowane w roku 2010. Są to 
trzy poważne zadania, z których Port 
Lotniczy w Warszawie wyróżnia się ze 
względu na zakres zadania oraz specjal-
ny tryb prowadzenia prac. Jest to zwią-
zane z koniecznością zamykania drogi 
startowej (każdy dzień zwłoki generu-
je straty dla lotniska). Wykonawca musi  
się w związku z tym zmieścić w bardzo 
rygorystycznym harmonogramie czaso-
wym. Jest to możliwe dzięki zastosowa-
niu innowacyjnych rozwiązań z wyko-
rzystaniem technologii SILMENT.

Jak dotąd z użyciem Silmentu CQ-25  
wykonano łącznie 10 zadań inwestycyj-
nych na 7 obiektach należących do por-
tów lotniczych. Największym doświad-
czeniem w tym względzie legitymuje się 
Budimex, który zrealizował 6 inwestycji; 
2 inwestycje zrealizowała Skanska, na-
tomiast Bilfinger Berger i Kral po jednej. 

Firmy korzystające ze spoiwa Silment  
CQ-25 do osuszania i stabilizacji podło-
ża gruntowego w trakcie modernizacji 
lotnisk, potwierdzają jego następujące 
parametry i zalety:

Następuje bardzo szybki przyrost 
nośności stabilizowanego gruntu. Dzięki 
temu w krótkim czasie od wykonania 
stabilizacji (po upływie 1–3 dni) kon-
strukcję nawierzchni można przykry-
wać kolejnymi warstwami bez żadnych 
ograniczeń czasowych. Jest to bardzo 
istotne, gdy harmonogram prac jest 
napięty, a w płaszczyzny dróg starto-
wych, dróg kołowania czy płyt posto-
jowych trzeba wbudować bardzo dużą 
liczbę instalacji.

Możliwe jest uzyskanie wymaganych 
parametrów nośności stabilizowanego 
gruntu w badaniu VSS (E2 ≥ 120 MPa, 
E2/E1 ≤ 2,2) przy zachowaniu stopnia 
zagęszczenia ID ≥ 1,02.

Możliwe jest obniżenie wilgotności 
naturalnej gruntu do poziomu jego wil-
gotności optymalnej (odnotowywano 
spadki wilgotności nawet o 8%).

Nie obserwuje się negatywnego wpły-
wu opadów atmosferycznych na ulepszo-
ne podłoże, które nie jest przykrywa-
ne kolejnymi warstwami, nawet przez 
okres dwóch miesięcy.

Płaszczyzny poddane 
stabilizacji i rów-
noczesnemu osu-
szeniu mogą, 
bez uszczerb-
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ku dla ich jakości, pełnić funkcję tym-
czasowych wewnętrznych dróg budowy 
wykorzystywanych do transportu tech-
nologicznego. 

Nie jest wymagana tak staranna pie-
lęgnacja stabilizowanej podbudowy ani 
oczekiwanie na jej „dojrzewanie”, jak 
to ma miejsce w przypadku cementu. 

Wynika to z braku występowania skur-
czu liniowego.

Pożądanym rezultatem braku skur-
czu liniowego stabilizowanej podbudowy 
jest również niewystępowanie spękań 
odbitych i wtórnej deformacji w górnej 
warstwie bitumicznej/betonowej (na-
wet przy relatywnie dużym udziale spo-
iwa), a także brak konieczności stoso-
wania dylatacji.

Reasumując, stosowanie technolo-
gii SILMENT umożliwia prowadzenie 
robót przy konstruowaniu podbudów 
pod nawierzchnie lotniskowe w bar-
dzo trudnych warunkach gruntowo- 
-wodnych i uzyskanie wyższych i szyb-
szych przyrostów nośności niż w przy-
padku cementu.  ■

Realizacje w latach 2005–2010
Łączne zużycie Silmentu CQ-25:        15 850 t
Łączna powierzchnia stabilizacji:   420 000 m2 

1.  2010 r. Port Lotniczy  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Modernizacja drogi startowej DS-1, moderni-
zacja dróg kołowania, modernizacja drogi  
patrolowej, modernizacja drogi ppoż.
Wykonawca: Budimex SA 

2.  2010 r. Port Lotniczy  
w Jasionce k. Rzeszowa
Budowa drogi startowej samolotów, budowa 
drogi kołowania, modernizacja drogi kołowa-
nia, budowa placów manewrowych
Wykonawca: Budimex SA

3.  2010 r. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy 
Gdańsk-Rębiechowo
Budowa drogi kołowania samolotów
Wykonawca: Skanska

4.  2009 r. Port Lotniczy  
im. Władysława Reymonta Łódź-Lublinek
Przebudowa i modernizacja drogi startowej
Wykonawca: Kral sp. z o.o.

5.  2009 r. Port Lotniczy  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Budowa płyty postojowej samolotów
Wykonawca: Bilfinger Berger

6.  2008 r. Port Lotniczy  
Katowice-Pyrzowice
Budowa płyty postojowej samolotów
Wykonawca: Budimex-Dromex

7.  2007 r. Port Lotniczy  
Wrocław-Strachowice
Budowa płyty postojowej samolotów
Wykonawca: Budimex-Dromex

8.  2006 r. Port Lotniczy Poznań-Krzesiny
Budowa drogi manewrowej
Wykonawca: Skanska

9.  2006 r. Port Lotniczy  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Modernizacja nawierzchni PPS-3
Wykonawca: Budimex-Dromex

10.  2005 r. Port Lotniczy  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Przebudowa dojazdu do drogi operacyjnej
Wykonawca: Budimex-Dromex
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