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TECHNOLOGIE

Położenie przewodów pod trasą komuni-
kacyjną wymaga wykonania wykopu, czemu 
towarzyszy zerwanie górnej warstwy bitu-
micznej i podbudowy drogowej. Oczywiście 
sytuacja taka oznacza duże utrudnienia 
w ruchu, szczególnie w mieście. Inwestycja 
powinna być zatem wykonana w możliwie 
krótkim czasie. Równocześnie odbudowana 
warstwa bitumiczna i podbudowa kon-
strukcyjna drogi powinny być zgodne ze 
standardami technicznymi (brak wtórnych 
deformacji górnej warstwy bitumicznej).

Spośród stosowanych dotąd metod od-
budowy nawierzchni drogowych na trasach 
zasypanych wykopów najlepsze rezultaty 
zapewnia metoda wykorzystująca technologię 
SILMENT. W technologii tej do konstruowania 
górnej, a także dolnej warstwy podbudowy 
wykorzystywane są grunty rodzime (także 
usunięte z wykopu) poddane stabilizacji 
spoiwem SILMENT CQ-25.

Warunki konstruowania 
podbudowy w technologii 
SILMENT

1. Metoda mieszania na miejscu (mix 
in place) z wykorzystaniem „ręcznej” 

glebogryzarki (recyklera) o napędzie 
spalinowym
• rozłożenie zgromadzonego wcześniej 

w rejonie budowy wyselekcjono-
wanego gruntu rodzimego

• równomierne rozłożenie na stabili-
zowanym gruncie warstwy spoiwa 
SILMENT CQ-25 z wykorzystaniem 
rozsypywacza lub ręcznie, bezpo-
średnio z worków

• homogenizacja gruntu ze spoiwem 
na żądaną głębokość (25–40 cm) 
przy użyciu ręcznej glebogryzarki

• zagęszczenie stabilizowanej warstwy 
– do uzyskania stopnia zagęszczenia 
ID ≥1,02 w warstwie podbudowy.

2. Metoda konstruowania podbudowy, 
w której do wymieszania gruntu ze 
spoiwem używana jest stacjonarna 
mieszarka (mix in plant). W tym wy-
padku można wykorzystać np. wyse-
lekcjonowane grunty rodzime zdjęte 
z wykopów i przewiezione w pobliże 
usytuowanej na terenie budowy mie-

szarki. Wyprodukowana zhomoge-
nizowana mieszanka jest następnie 
dostarczana na budowę, gdzie trzeba 
już tylko ją rozłożyć i zagęścić.
Zużycie spoiwa SILMENT CQ-25 

wynosi przeciętnie 5–8% m/m do suchej 
masy gruntu, tj. przeciętnie 25-60 kg/
m2 (średnio 1–2 worki/m2/na grubość 
warstwy 25–40 cm). Koszt spoiwa wynosi 
przeciętnie ok. 8–16 zł/m2 (w zależności 
od jego jednostkowego zużycia i grubości 
warstwy stabilizowanej podbudowy).

Wykorzystanie spoiwa SILMENT CQ-25 
w ramach renowacji nawierzchni dro-
gowych nad wykopami ma kilka podsta-
wowych zalet:
• nie dochodzi do wtórnego rozmywania 

osuszonego i zastabilizowanego gruntu 
rodzimego ani do zmiany jego konsystencji 
w wyniku ponownego zawilgocenia, np. 
przy opadach deszczu

• w krótkim czasie od wykonania stabilizacji, 
tj. już po upływie 2–3 dni, możliwe jest 
uzyskanie bardzo wysokich parametrów 

Zastosowanie technologii SILMENT
do budowy sieci kanalizacji
Prowadzenie prac ziemnych często wiąże się z ingerencją w infrastrukturę drogową. W kraju 
realizowanych jest wiele takich inwestycji, np. przebudowa sieci kanalizacji burzowej, sanitarnej 
lub rurociągów wody pitnej. Priorytetem przy realizacji takich inwestycji jest zapewnienie 
wysokiej jakości (brak wtórnej deformacji) oraz szybkie tempo prowadzonych prac.
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Umocnienie ścian głębokich wykopów  
dla położenia kanalizacji 

Zagęszczanie zasypki wykopów (grunt z dodatkiem spoiwa SILMENT) przy użyciu sprzętu mechanicznego



nośności stabilizowanego gruntu, mie-
rzonych wartością modułu wtórnego 
E2 w badaniu VSS, przy zachowaniu 
stopnia zagęszczenia ID ≥ 1,02

• w górnej warstwie bitumicznej nie wy-
stępują spękania odbite, co jest rezultatem 
braku skurczu liniowego podbudowy.

Przykład zastosowania  
technologii SILMENT
W IV kwartale 2009 r. firma PPHU 

Sangaz zajmowała się budową, przebudową 
i modernizacją systemu odprowadzania 
ścieków deszczowych na terenie Miasta 
i Gminy Kędzierzyn-Koźle. Roboty pro-
wadzono na drogach gminnych i po-
wiatowych na pięciu odcinkach. Łączna 
długości wykopów wynosiła 1420 m.b. 
Szerokość wykopu d=1,2–1,25 m. Średnie 
głębokości dna kanału h=1,40–2,40 m.

Przykrywające powierzchnię wzdłuż 
tras kolektorów grunty były zróżnicowane 
stratygraficznie, genetycznie i litologicznie. 
Wykazywały zasadniczą niejednorodność 
cech fizyko-mechanicznych. W podłożu 

wyróżniono kilka charakterystycznych 
warstw gruntów, często wzajemnie prze-
warstwionych, zawierających wilgotne 
gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, wil-
gotne pyły, pyły piaszczyste oraz pyły 
próchnicze, gliny piaszczyste i piaski 
gliniaste, wilgotne, mokre i nawodnione 
piaski średnie i grube oraz lokalnie piaski 
drobne, nawodnione pospółki i żwiry.

Do konstruowania podbudowy z wy-
korzystaniem ww. gruntów rodzimych 
wykorzystano technologię SILMENT, 
prowadząc stabilizację metodą mieszania 
na miejscu. Spoiwo SILMENT CQ-25 
zastosowano w ilości 5–8% m/m suchej 
masy gruntu, mieszając go z gruntem na 
głębokość 40 cm, a następnie zagęszczając 
aż do uzyskania stopnia zagęszczenia ID 
≥1,02. Średnie zużycie spoiwa: 18–29 
kg/m2.

Jako materiał do zasypywania wy-
kopów i konstrukcji nośnej górnej warstwy 
podbudowy zakwalifikowano przede 
wszystkim grunty piaszczyste, zawie-
rające piaski średnie i grube z domieszką 

frakcji gruntów spoistych, które były 
silnie nawodnione.

Dzięki wysokiej wodożądności spoiwa 
możliwe było prowadzenie prac w skrajnie 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
(przy intensywnych opadach deszczu).

Zastosowane spoiwo hydrauliczne 
SILMENT CQ-25 zagwarantowało również 
odpowiednią nośność i wytrzymałość 
nawierzchni na zgniatanie, ponieważ, 
oprócz omówionego obszaru zastosowań, 
jest ono przede wszystkim powszechnie 
stosowane jako spoiwo drogowe (m.in. 
przy budowie autostrad A1, A2 i A4, 
dróg ekspresowych, dróg lokalnych oraz 
do konstruowania podbudowy pod pasy 
startowe na lotniskach). ■
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