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Streszczenie
Od kilkunastu lat w Polsce intensywnie prowadzone są remonty i budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym zabezpieczeĔ przeciwpowodziowych. Podstawowy zakres tych robót sprowadza siĊ do poprawy warunków geotechnicznych podáoĪa oraz obiektów inĪynieryjnych. Mody¿kacja parametrów geotechnicznych gruntów w wielu przypadkach sprowadza siĊ do wprowadzenia do gruntu twardniejącego
spoiwa przy uĪyciu róĪnych technologii. Coraz czĊĞciej stosowane są spoiwa na bazie mody¿kowanych iáów pochodzących z naturalnych
záóĪ, których podstawowymi cechami są: bardzo dobre wáasnoĞci hydroizolacyjne, zachowanie dáugoletniej funkcjonalnoĞci, odpornoĞü
na ciĞnienie hydrostatyczne, odpornoĞü na deformacje wywierane przez czynniki zewnĊtrzne, wysoka odpornoĞü na korozjĊ powodowaną przez wody o róĪnych typach mineralizacji, brak negatywnego wpáywu na otaczające Ğrodowisko. Bardzo waĪny aspekt stosowania
páynnych spoiw iáowo-cementowych stanowią ich wáasnoĞci reologiczne, odpowiednio dobrane do technologii aplikacji spoiwa do gruntu.
Artykuá przedstawia porównanie wyników badaĔ wybranych parametrów geotechnicznych podáoĪa gruntowego budowli hydrotechnicznych
zmody¿kowanych spoiwami iáowo-cementowymi.
Sáowa kluczowe: spoiwa iáowo-cementowe, bariera hydroizolacyjna, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wáasnoĞci reologiczne,
páynne spoiwo

APPLICATION OF CLAY-CEMENT BINDERS FOR IMPROVEMENT OF GEOTECHNICAL CONDITIONS OF SOIL
FOR HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING
For several years in Poland ¿xes and reconstruction of hydro-technical objects, including Àood protection are intensively carried on. An
important element of the works is an improvement of hydroinsulation barriers. Depending on local conditions, the barriers are made using
different technologies and to various depths. The basic expectations for waterproo¿ng barriers can be determined as follows: high insulating
properties, long-term functionality, resistance to hydrostatic pressure, resistance to deformation, high resistance to water corrosion, no
negative impact on the environment. These requirements are met by a waterproo¿ng barrier made using binders based on modi¿ed clays.
Application of clay–cement systems to geotechnical works requires suitable rheological parameters of liquid binders. The article shows the
results of a comparison of selected geotechnical parameters, before and after construction of waterproo¿ng barriers.
Keywords: Clay-cement binders, Hydroinsulation barrier, Flood protection, Rheological parameters, Liquid binder

1. WstĊp
Powodzie w Polsce w latach 1997 oraz 2010 uwidaczniają w sposób jednoznaczny koniecznoĞü podjĊcia na
duĪą skalĊ inwestycji zmierzających do poprawy jakoĞci
zabezpieczeĔ przeciwpowodziowych. Sytuacja ta jest miĊdzy
innymi związana z problemami ¿nansowania i utrzymania
infrastruktury zabezpieczeĔ oraz przede wszystkim uszkodzeniami i nadmierną ich eksploatacją w trakcie przejĞcia
fal powodziowych.
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Powszechnie projektowanym i stosowanym sposobem
napraw i remontów obwaáowaĔ są przesáony hydroizolacyjne. Ze wzglĊdu na swą konstrukcjĊ, przesáony mogą byü
pionowe lub poziome, a ich podstawowym zadaniem jest
eliminacja ¿ltracji wód lub jej ukierunkowanie. Przesáony
mogą równieĪ wydáuĪaü drogi strumieni ¿ltracji.
W zaleĪnoĞci od wymagaĔ projektowych, uwarunkowaĔ
zewnĊtrznych oraz rodzaju mody¿kowanego gruntu stosowane są zróĪnicowane metody zabudowy przesáon, przy
czym dominującymi metodami są tzw. metody bezwyko-
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powe. W metodach bezwykopowych spoiwo wprowadzane
jest w okreĞloną przestrzeĔ mody¿kowanego gruntu przy
pomocy odpowiednich zabiegów mechanicznych, takich jak
wgáĊbne lub hydraulicznie mieszanie gruntu (np. iniekcja
ciĞnieniowa, iniekcja strumieniowa) lub przez poáączenie obu
tych sposobów. Na tym etapie wykonywania robót geotechnicznych bardzo waĪny jest odpowiedni dobór parametrów
reologicznych (lepkoĞü, tiksotropia) spoiwa, które decydują
o poprawnoĞci wykonania robót.

2. WáasnoĞci spoiw iáowo-cementowych
dla potrzeb poprawy parametrów
geotechnicznych gruntów
Proces zastosowania spoiw iáowo-cementowych obejmuje trzy etapy, w których spoiwo powinno charakteryzowaü siĊ
okreĞlonymi wáasnoĞciami pozwalającymi na:
– wprowadzenie spoiwa do gruntu,
– twardnienie spoiwa w gruncie,
– wieloletnie funkcjonowanie w formie przesáony hydroizolacyjnej.
Podstawowym skáadnikiem spoiw są naturalne iáy wystĊpujące w záoĪach. NajczĊĞciej stosowanym surowcem do
produkcji spoiw iáowo-cementowych są odpady kopalniane.
Przykáadem moĪe byü iá pochodzący ze záoĪa wĊgla brunatnego rejonu Beáchatowa, gdzie dominującym mineraáem
w jego skáadzie jest beidellit (mineraá z grupy smektytu), którego udziaá waha siĊ w granicach (50-90)%. Bardzo waĪną
cechą tego surowca ilastego jest udziaá frakcji ziaren < 5 m
na poziomie powyĪej 60% [1-4].
WyróĪniü naleĪy dwie grupy parametrów charakteryzujących wáasnoĞci spoiw iáowo-cementowych:
– parametry spoiw w stanie páynnym, charakteryzujące
spoiwa pod kątem moĪliwoĞci wprowadzania do gruntu
przy zastosowaniu okreĞlonych technik;
– parametry spoiw w stanie zestalonym, charakteryzujące
wáasnoĞci funkcjonalno-uĪytkowe gruntów zmody¿kowanych oraz ich konstrukcji geotechnicznych.

2.1. WáasnoĞci spoiw w stanie páynnym
Przygotowanie spoiwa polega na: 1) przeprowadzeniu iáu
lub gliny do stanu zawiesiny wodnej, 2) usuniĊciu grubszej
frakcji ziaren oraz 3) dodaniu okreĞlonych mody¿katorów
chemicznych. Mody¿katory dodawane są w celu optymalizacji wáasnoĞci reologicznych, w szczególnoĞci tiksotropowych i oraz stymulacji procesu twardnienia spoiwa. Wraz
ze zmianami udziaáu cementu, szkáa wodnego oraz innych
mody¿katorów zmienia siĊ struktura wewnĊtrzna páynnego
spoiwa. Struktura wewnĊtrzna okreĞla zachowanie siĊ zawiesiny w czasie Ğcinania. Generalnie zawiesiny uszczelniające
kwali¿kowane są do typu binghamowskiego, w którym istotną rolĊ odgrywają dwa parametry reologiczne tzw. granica
páyniĊcia (< 50 Pa) i lepkoĞü pozorna (< 5 Pa·s). Parametry
te decydują zarówno o moĪliwoĞciach przetáaczania spoiwa
rurociągami (od miejsca wytwarzania do miejsca aplikacji
do gruntu), jak i przede wszystkim jego penetracji w gruncie
i powinny byü bezwzglĊdnie wyznaczane w laboratorium. Na
podstawie badaĔ laboratoryjnych moĪna tak zoptymalizowaü
parametry páynnych spoiw, aby osiągnąü jak najlepsze efekty
mieszania spoiwa z gruntem, a takĪe uzyskaü oczekiwane

wáasnoĞci geotechniczne zestalonej mieszanki grunt-spoiwo.
Przykáadem takiej optymalizacji jest analiza wpáywu
udziaáu cementu na krzywe páyniĊcia zawiesin uszczelniających. Wraz ze zmianami udziaáu cementu zmieniają siĊ
wáasnoĞci reologiczne páynnych spoiw. Analizy krzywych
páyniĊcia (Rys. 1) pozwalają na okreĞlenie optymalnych
wydatków objĊtoĞciowych oraz ciĞnieĔ roboczych zatáaczanego do gruntu spoiwa. To z kolei pozwala uzyskaü jak
najlepsze wysycenie gruntu spoiwem przy relatywnie niskiej
energocháonnoĞci robót i zachowaniu wymaganych jego
wáaĞciwoĞci funkcjonalnych.

Rys. 1. Wpáyw zmiany udziaáu cementu w zawiesinie na krzywe
páyniĊcia. [5].
Fig. 1. Impact of cement ratio to Àow line of the liquid clay-cement
binder [5].

W tym przypadku uzyskano wzglĊdnie staáą lepkoĞü
pozorną w funkcji szybkoĞci Ğcinania oraz zmienną granicĊ
páyniĊcia w zaleĪnoĞci od udziaáu cementu.

2.2. WáasnoĞci zestalonych spoiw
Proces wiązania (hydratacji i rekrystalizacji mineraáów
ilastych) stymulowany jest przez odpowiednie dodatki chemiczne oraz opcjonalnie popioáy lotne. Udziaá okreĞlonych
reagentów decyduje o czasie, po jakim roztwór nabiera
wáasnoĞci ciaáa staáego. MoĪliwoĞü kontroli tego procesu jest
szczególnie istotna w przypadku wykonywania przesáony
w warunkach saturacji przy duĪym gradiencie hydraulicznym
wymuszającym intensywną ¿ltracjĊ wód.
PoniĪej na Rys. 2 przedstawiono obrazy struktur zestalonego spoiwa. Widoczny jest szkielet krystaliczny bĊdący
efektem procesu hydratacji oraz wypeánienie pakietami mineraáów ilastych, wpáywających na szczelnoĞü spoiwa. Szkielet
moĪe byü mody¿kowany dodatkiem popioáów lotnych.
WytrzymaáoĞü mechaniczna zestalonego spoiwa zaleĪy od struktury i gĊstoĞci szkieletu produktów hydratacji,
natomiast wspóáczynnik ¿ltracji zaleĪy od iloĞci i struktury
pakietów mineraáów ilastych. PoniĪej zestawiono wybrane
wáasnoĞci zestalonego spoiwa [6], stanowiące wytyczne do
projektowania robót geotechnicznych:
– duĪa odpornoĞü zestalonego spoiwa na rozmakanie
(brak rozmakania),
– spoiwo nie wykazuje skurczu w czasie twardnienia
(ǻl ≅ 0),
– wspóáczynnik ¿ltracji k <1 0-8 m/s,
– wartoĞü wskaĨnika noĞnoĞci CBRd > 20%,
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3.1. WodoprzepuszczalnoĞü

a)

W zaleĪnoĞci od rodzaju i konstrukcji obiektu hydrotechnicznego oraz jego przeznaczenia, np. obiekt stale
piĊtrzący wodĊ lub waá przeciwpowodziowy, wymagane są
zróĪnicowane parametry techniczne zabezpieczenia przeciw¿ltracyjnego.
W kaĪdym jednak przypadku kluczowe znaczenie w poprawie szczelnoĞci gruntu ma stopieĔ wysycenia spoiwem
hydroizolacyjnym. W zaleĪnoĞci od technologii wykonania
przesáony osiągane wysycenie gruntu jest bardzo zróĪnicowane, począwszy od 100% (np. szczelina kopana) do jego
kilkuprocentowego udziaáu. Technika wykonywania zabezpieczenia przeciw¿ltracyjnego, np. wgáĊbnego mieszania
gruntu (DSM), iniekcja niskociĞnieniowa (Injection), poáączenie wgáĊbnego mieszania gruntu i iniekcji strumieniowej
(TOP-Jet), itp. ma zatem decydujący wpáyw na wysycenie
gruntu, a to wiąĪe siĊ ze zmianą jego szczelnoĞci (¿ltracyjnoĞci) [11-12].
PoniĪej przedstawiono przykáadowe wyniki badaĔ laboratoryjnych zmian wspóáczynnika ¿ltracji wraz z zmianami
udziaáu spoiwa iáowo cementowego wykonywanego na bazie
mody¿kowanych iáów z Beáchatowa (Rys. 3).

b)
Rys. 2. Obraz SEM zestalonego spoiwa iáowo-cementowego (a) oraz
obraz mikrostruktury spoiwa z dodatkiem popioáu lotnego (b) [5].
Fig. 2. SEM image of solid clay-cement binder (a), and microstructure
of binder with Ày ash (b) [5].

–
–

–
–

wytrzymaáoĞü na zginanie > 400 kPa,
wytrzymaáoĞü na Ğciskanie jednoosiowe > 500 kPa (po
przekroczeniu granicznej wytrzymaáoĞci próbka odksztaáca siĊ plastycznie, zachowując szczelnoĞü),
brak podatnoĞci na dziaáanie niskich temperatur [7],
kąt tarcia wewnĊtrznego > 40°.

3. Wybrane cechy gruntów zmody¿kowanych
spoiwem iáowo-cementowym
W zaleĪnoĞci od rodzaju stosowanego spoiwa, sposobu
i technologii wykonania przesáony, jak i konstrukcji przestrzennej samej przesáony, zmienia siĊ struktura wewnĊtrzna
gruntów. Struktura wewnĊtrzna mody¿kowanych gruntów
zaleĪą przede wszystkim od ich wysycenia spoiwem oraz
homogenizacji mieszanki grunt-spoiwo. W budownictwie
hydrotechnicznym najwaĪniejszymi parametrami gruntu
są: wodoprzepuszczalnoĞü i parametry wytrzymaáoĞciowe
decydujące o przenoszeniu obciąĪeĔ przez obiekt hydrotechniczny. Niekiedy konieczna jest takĪe ocena braku
podatnoĞci przesáon na dziaáanie niskich temperatur [5, 7-9].

384

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 3, (2013)

Rys. 3. Porównanie zmian wspóáczynnika ¿ltracji w zaleĪnoĞci od
wysycenia gruntu spoiwem iáowo-cementowym; Ps - grunt „piasek
Ğredni” [4].
Fig. 3. Comparison of ¿ltration coef¿cient with respect to clay-cement
binder content in soil; (Ps – medium sand soil).

Przedstawione wyniki wskazują, Īe zagĊszczony grunt
(piasek Ğredni) [10] ma niĪszą wartoĞü wspóáczynnika ¿ltracji niĪ jego mieszanina z. dodatkiem spoiwa wynoszącym
10% wag. Jednak wyraĨną zmianĊ moĪna zaobserwowaü
dopiero przy dodatku spoiwa > 20% wag. Dalszy wzrost
udziaáu spoiwa w mody¿kowanym gruncie nie powoduje juĪ
znacznego spadku wspóáczynnika ¿ltracji. MoĪna przyjąü,
Īe 20% jest minimalną granicą wysycenia spoiwem gruntu,
zapewniającą osiągniĊcie wymaganej szczelnoĞci. Badania
przeprowadzone w przypadku gruntu mineralnego, nieskalistego, sklasy¿kowanego jako „piasek Ğredni” potwierdzają
siĊ równieĪ w przypadku innych rodzajów gruntów.

3.2. Parametry mechaniczne spoiw
utwardzonych
Jednym ze wskaĨników pozwalających na caáoĞciową
ocenĊ stanu gruntu jest tzw. kalifornijski wskaĨnik noĞnoĞci
CBRd [1]. Badania dwóch grup próbek, tj. dojrzewających
w wodzie (symulujących dojrzewanie w warunkach saturacji)
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Rys. 4. Porównanie wartoĞci wskaĨnika noĞnoĞci (CBRd) dla piasku Ğredniego oraz mieszanin piasku Ğredniego o róĪnym udziale wagowym spoiwa. [4].
Fig. 4. Comparison of CBRd (Californian Bearing Ratio) with respect to binder content in soil; Ps - middle sand soil, black bar – wet sample,
dark bar – dry sample, white bar – natural middle sand soil.

oraz w warunkach suchych (symulujących dojrzewanie w warunkach aeracji) wykazują, Īe próbki o udziale spoiwa 10%
i 20 % wag. posiadają wskaĨnik noĞnoĞci CBRd powyĪej 22%
(Rys. 4). Jest to wartoĞü wskaĨnika odpowiadająca gruntom
okreĞlanym jako piaski Ğrednie w stanie zagĊszczonym, a
wiĊc gruntom bardzo dobrze nadających siĊ pod zabudowĊ.
Próbka o stosunku udziaáu spoiwa do gruntu 1:2 zbliĪyáa siĊ
do tej granicy, natomiast próbki z wiĊkszym udziaáem spoiwa
wykazywaáy niĪsze wartoĞci CBRd. Jest to prawdopodobnie związane z trybologicznym efektem zmniejszenia siĊ
tarcia pomiĊdzy poszczególnymi ziarnami gruntu poprzez
otoczenie ich spoiwem (wysycenie spoiwem jest wiĊksze
od porowatoĞci mody¿kowanego gruntu).
Na podstawie otrzymanych wyników moĪna stwierdziü,
Īe optymalne wysycenie gruntu spoiwem iáowo-cementowym
powinno zawieraü siĊ w granicach (20-30)%. W trakcie
projektowania robót geotechnicznych naleĪy tak dobraü
technologiĊ wykonania, aby osiągnąü wspomniany stopieĔ
wysycenia gruntu [6]. Na Rys. 4, dla porównania, przedstawiono takĪe wskaĨniki CBRd dla naturalnie wystĊpujących
gruntów piaskowych (piasek Ğredni) o róĪnych wspóáczynniku
upakowania (ID = 0,969 i 0,701).

4. Podsumowanie
Parametry reologiczne charakteryzujące spoiwo uszczelniające w stanie páynnym okreĞlają ich wáaĞciwoĞci pod
kątem moĪliwoĞci ich wprowadzania do gruntu i jego prawidáowego wysycenia. W trakcie wykonywania robót konieczny
jest ich ciągáy monitoring zwáaszcza w przypadku zmiany
technik mody¿kacji gruntów.
W zaleĪnoĞci od udziaáu i rodzaju dodatków moĪliwa jest
optymalizacja parametrów spoiwa zestalonego, adekwatnie
do zaáoĪeĔ projektowych oraz stosowanych technologii
geoinĪynieryjnych. W szczególnoĞci dotyczy to gruntów
sklasy¿kowanych jako piaski Ğrednie. Dla uzyskania ¿ltracyjnoĞci gruntów powyĪej 1·10-8 m/s udziaá spoiwa iáowo-cementowego na bazie iáu beidellitowego w gruncie okreĞlanym
jako piasek Ğredni powinien wynosiü co najmniej 20%.Dla
uzyskania wartoĞci wskaĨnika noĞnoĞci gruntu CBRd > 20%
udziaá spoiwa iáowo-cementowego na bazie iáu beidellitowego

(Beáchatów) w gruncie piasek Ğredni powinien mieĞciü siĊ
w granicach (10-30)%.
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