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Wymogi dla roztworu uszczelniającego

Realizacja  poziomej  przesłony  hydroizolacyjnej  w  systemie  PRGW,   przewiduje
uszczelnianie warstwy gruntu na określonej głębokości, w celu znaczącej redukcji pierwotnej
wodoprzepuszczalność  na  całym  obszarze  wkopu  fundamentowego,  poniżej
zaprojektowanej głębokości posadowienia płyty dennej .

Założenia projektowe są zrealizowane poprzez wykorzystanie  technologii zatłaczania do
górotworu  otworami  roztworu  uszczelniającego  na  bazie  modyfikowanych  iłów,
charakteryzującego się dużą odpornością na wymywanie, dużą wytrzymałością plastyczną
oraz bardzo niskim współczynnikiem filtracji.

 Roztwór  uszczelniający  jest  nieszkodliwy  dla  środowiska  oraz  cechuje  się
niezmiennością swych parametrów w czasie.

Dla  uzyskania  dużej  skuteczności  i  bezpieczeństwa  robót  wykorzystany  do  celów
uszczelniających roztwór posiada następujące cechy :

1. łatwość  infiltracji  (penetracji)  w  pory  lub  szczeliny  na  wymaganą  odległość  dzięki
odpowiednim własnościom tiksotropowym

2. możliwość  dokładnego  wypełniania  uszczelnianej  przestrzeni  w  ciągu  jednego
zatłoczenia (brak kontrakcji)

3. stabilność

4. gwarancja braku odstoju dobowego i wypełnienia 100% wolnych przestrzeni 

5. zachowanie właściwości plastycznych po okresie stabilizacji i związaniu

6. odporność na deformacje spowodowane naprężeniami (odkształceniami) górotworu

7. duża  prędkość  stabilizacji,  możliwa  do  regulacji  w  zależności  od  potrzeb
technologicznych

8. niski  współczynnik  filtracji  k   1x10-8 [m/s]  i  dobre  właściwości  izolacyjne
w obrębie nowo utworzonej struktury

9. odporność na wymywanie (ługowanie)

10.  długowieczność i odporność na korozję

11. brak  możliwości  stworzenia  zagrożenia  dla  środowiska  naturalnego  (atest
higieniczny )

Należy ze szczególnością podkreślić, że zastosowany roztwór po wprowadzeniu do
gruntu, stabilizuje się (wiąże) nie oddając wody. 
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W związku z powyższym wprowadzenie do uszczelnianego ośrodka gruntowego określonej
objętości roztworu oznacza wypełnienie 100 % wolnych przestrzeni. 

Roztwór posiada również zdolność do plastycznych odkształceń, dzięki czemu
powstałe w obrębie górotworu naprężenia i deformacje nie spowodują jego spękań
i  rozszczelnienia.  Równocześnie  w  czasie  twardnienia  pozytywnie  modyfikuje
parametry  geotechniczne gruntu,  który  uzyskuje  dzięki  temu zabiegowi  kąt  tarcia
wewnętrznego na poziomie ø = 36-400.

Te dwie cechy mają zdecydowane znaczenie dla uzyskania gwarancji skutecznego
i długoterminowego zabezpieczenia podłoża gruntowego  w okresie  eksploatowania
przedmiotowego obiektu budowlanego.

Technologia zatłaczania roztworów uszczelniających.                
Dopuszczalne ciśnienie zatłaczania

Iniekcję  roztworu  uszczelniającego  poprzedza  szczegółowa  obserewacja  warunków
wiercenia otworów w przedmiotowym interwale podłoża gruntowego takich jak : 

- samoczynne opadanie przewodu wiertniczego

- opadanie przewodu wiertniczego pod niewielkim naciskiem głowicy wiertnicy

- zmiany oporów wiercenia w profilu głębokościowym

- zaniki płuczki ( w przypadku wiercenia otworów z użyciem płuczki – woda )

Zatłaczanie  odbywa  się  w  sposób  ciągły.  Roztwór  jest  zatłaczany  pod  znanym
ciśnieniem,  którego  wartość  jest  monitorowana  przez  komputerowy  system  rejestracji
PRGW - LOG.  Zatłaczanie  jest  prowadzone  do  „odmowy”  przyjmowania  roztworu  przez
podłoże  gruntowe.  Za  „odmowę”  przyjmowania  uważa  się  wzrost  ciśnienia  zatłaczania
powyżej dopuszczalnego ciśnienia zatłaczania.

Do zatłaczania roztworu przewiduje się wykorzystanie pomp ze zmienną wydajnością.
Zatłaczanie  roztworów  dla  uszczelnienia  górotworu  odbywa  się  pod  ciśnieniem  nie
powodującym uszkodzenia (rozszczelnienia) podłoża gruntowego.

Dopuszczalne ciśnienie zatłaczania określa się z następującego wzoru :

Pdop = P0 + ( p x h ) [MPa] 

gdzie:

P0 - dopuszczalne ciśnienie zatłaczania dla warstwy [MPa]

h   - głębokość stropu izolowanej warstwy, [m]

p - dopuszczalne jednostkowe zwiększenie ciśnienia na 1m zagłębienia stropu od
powierzchni, [MPa/m]
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Wartość P0 i p dobiera się w zależności od wytrzymałości i stabilności warstw geologicznych,
które zalicza się do grup :

grupa 1 

 masywy  skalne  magmowe,  metamorficzne  o  wysokiej  wytrzymałości,  
z niską szczelnością, słabo przepuszczalne;

grupa 2 

 masywy  skalne  magmowe,  metamorficzne  o  średniej  wytrzymałości,   silnie
zeszczelinowane,  słabo  zwietrzałe,  bez  uwarstwienia,  lub  ze  słabo  zaznaczonymi
elementami  uwarstwienia,  słabo  zeszczelinowane,  warstwy  osadowe  (wapienie,
zwięzłe piaskowce);

 grupa 3 

 warstwy skalne  o  niskiej  wytrzymałości  i  wysokiej  skłonności  do  deformacji:  silnie
zwietrzałe  skały  wulkaniczne,  warstwowe  wapienie  
i  piaskowce,  mocne  margle  i  iłowce,  tufy,  umiarkowanie  i  silnie  szczelinowate
zlepieńce;

 grupa 4 

 warstwy skalne o niskiej wytrzymałości, silnie zwietrzałe oraz bardzo silnie spękane
miękkie  wapienie  i  kredy,  słabo  scementowane  piaskowce,  margle,  zagęszczone
gliny;

grupa 5 

 warstwy zbudowane z gruntów sypkich i spoistych: żwiry, piaski, gliny, pyły.

Poniżej  podano wartości  P0 i  p  w zależności  od grupy (wg klasyfikacji  j.w.)  izolowanych
warstw .

Grupa
warstw

1 2 3 4 5

P0  MPa 0,3-0,5 0,2-0,3 0,15-0,2 0,05-0,1 0,0

p  MPa/m 0,2-0,5 0,1-0,2 0,05-0,1 0,025-0,05 0,015-0,025

Według  dostępnych  informacji  geologicznych  właściwe  do  obliczeń  są  wartości
parametrów   P0 i p  w przedziale pomiędzy  grupą warstw nr 4 a grupą warstw nr 5.
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Wyznaczenie  wartości  składowych  rozkładu  ciśnień  i  promienia
zasięgu iniekcji wokół pojedynczego otworu

Minimalny promień zasięgu iniekcji oblicza się z nastepującego wzoru :

                                                      rmin. = 

ΔPEFδ S
2 τO       [ m ]             

gdzie : 

PEF –  projektowana  różnica  ciśnień  dla  przezwyciężenia  ciśnienia  hydrostatycznego
w  górotworze  i  oporów  przepływu  w  obrębie  kanałów  filtracyjnych  w  celu  wytworzenia
przesłony hydroizolacyjnej  o promieniu rin. 

(  efektywne  ciśnienie  tworzenia  przesłony  hydroizolacyjnej  o  promieniu  rin. wokół
pojedynczego otworu w kanałach filtracyjnych o rozwarciu s    [ MPa]  )

PEF  =  Pp - Pr + Ph roztw. – Ph wody - Pw

o –   śr. dynamiczna wytrzymałość na ścinanie roztworu uszczelniającego  

       - 1,89x10-4[ MPa ] /dla roztworu gliniasto-cementowego/

s -  średnia  rozwartość kanałów filtracyjnych uszczelnianego  górotworu [m]

gdzie :

1.  Pp         – ciśnienie robocze zatłaczania na wylocie pompy iniekcyjnej [MPa]

2. Pr       - strata ciśnienia w rurociągu tłocznym [ MPa]

3. Ph roztw. – ciśnienie hydrostatyczne roztworu w otworze [ MPa]

Ph roztw. = 10-6 x r x g x h   

4. Ph wody   -  ciśnienie hydrostatyczne  wód podziemnych  

     

5. Pw          -  strata ciśnienia spowodowana oporami przepływu w obrębie kanałów      
filtracyjnych na odcinku „z” w płaszczyźnie poziomej

ΔPr  = 
4 I r⋅τo
dr

[MPa ]

ΔPw=
2 τ o⋅Z
δ s

[MPa ]
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  Roboty wiertnicze

Wiercenie otworów prowadzone jest bezrdzeniowo na sucho bądź  z zastosowaniem
płuczki wodnej lub bazowego roztworu gliniastego. 

Wykorzystanie  płuczki  dotyczy  wykonawstwa  otworów  w  strefach  trudno
zwiercalnych.  W pracach  wykorzystane  będą  wiertnice  gwarantujące  spełnienie  warunku
projektu polegającego na osiągnięciu projektowanej głębokości i wydajności wiercenia.

W trakcie wiercenia każdego otworu iniekcyjnego dokonywana jest szczegółowa obserwacja
warunków wiercenia ze szczególnym uwzględnieniem : 

- zaników płuczki ( w przypadku wiercenia z użyciem płuczki wodnej )

- natrafiania na strefy luźne bądź pustki ( samoczynne opadanie przewodu wiertniczego )

- gwałtowne  zmiany  oporów  wiercenia  przy  założonym  jednakowym  nacisku
hydraulicznym wiertnicy na przewód wiertniczy

Dokonywane obserwacje z wiercenia otworów są na bieżąco dokumentowane w książce
raportowej.   Informacje  tę  mogą  służyć  do  analizy  warunków  gruntowych  /  korelacja
głębokościowa stref chłonnych / .

Przygotowanie i zatłaczanie roztworu uszczelniającego

Przygotowanie roztworu uszczelniającego dokonuje się  wg. metodyki opracowanej
przez  PRGW  równolegle  z  prowadzonymi  pracami  wiertniczymi.  Proces  ten  obejmuje
przygotowanie iłowego roztworu bazowego a następnie w trakcie zatłaczania dodanie do
niego  reagentów  w  odpowiednich  proporcjach.   Skład  roztworu  objęty  jest  ochrona
patentową.

Proces zatłaczania prowadzony jest w kierunku od dna otworu do jego wylotu. 

Proces tworzenia przesłony hydroizolacyjnej będzie przebiega w następujący sposób :

- Wyznaczenie miejsca wiercenia wg projektu, (prace geodezyjne)

- Wiercenie otworu do projektowanej głębokości 

- Uszczelnienie gruntu poprzez otwór od dołu do góry z jednoczesnym wysuwaniem 
przewodu wiertniczego ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnie stwierdzonych 
stref o dużym rozluźnieniu 

- Likwidacja otworu przez wypełnienie roztworem uszczelniającym do wylotu otworu
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 Kontrola jakości robót uszczelniających

       W celu osiągnięcia jak najlepszego efektu robót dokonywane będa następujące 
czynności :

    Kontrola parametrów roztworu gliniastego i  roztworu hydroizolacyjnego,

- Kontrola technologicznych parametrów wtłaczania  (ciśnienie, wydajność),

- Ciągły nadzór inżynierski w trakcie prowadzenia robót uszczelniających,

- Okresowa ocena prowadzonych robót

Wszystkie kontrolowane parametry  roztworu jak : wydatek, wielkość ciśnienia, 
głębokość iniekcji są rejestrowane przez zainstalowany komputerowy system monitorujący. 
Na bieżąco są również rejestrowane w dziennikach raportowych parametry roztworu 
uszczelniającego. 

Kontrola  technologicznych  parametrów  zatłaczania roztworu  uszczelniającego  będzie
prowadzona  w  czasie  procesu  uszczelniania,  a  wartości  parametrów  charakteryzujących
przebieg uszczelniania będą zapisywane w komputerowym systemie monitorującym PRGW
- LOG.

Realizacja  przewiduje ciągły nadzór inżynierski prac uszczelniających oraz wykonanie 
szczegółowej dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji zostaną podane:

- Data ze wskazaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych 
elementów robót związanych z całością prac uszczelniających,

- Lokalizacja otworu, jego numer, interwał profilu geologicznego, w którym wykonywane 
są roboty (wiercenie, uszczelnianie, itp.)

- Dane o parametrach wtłaczania i objętości wtłoczonego roztworu,

- Parametry roztworu gliniastego i roztworu hydroizolacyjnego,

- Dane o obserwacjach geologicznych w otworze,

- Informacje o odstępstwach od projektowanych parametrów technicznych i przyczynach 
tych odstępstw,

Wyżej wymienione informacje są zapisywane w dziennikach

- Robót wiertniczych,

- Oddziałowa Książka Raportowa robót uszczelniających,

- Kontroli parametrów technologicznych roztworu uszczelniającego.

       a także w komputerowym systemie monitorującym PRGW – LOG
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Uzyskiwane na bieżąco (on line) wyniki obserwacji z systemu PRGW-log są na bieżąco 
przedmiotem analizy przestrzennej uzyskanych informacji, z wykorzystaniem do tego celu 
specjalistycznego oprogramowania SoftMine®, co umożliwia na bieżącą modyfikację 
założeń projektowych i zapewnia kontrolę nad skutecznością wykonywanych robót.

Dzienniki  oraz  wydruki  komputerowe  systemu  monitorującego  proces  iniekcji  są
dokumentami sprawozdawczymi  (  wykonawczymi  )  Przedsiębiorstwa Robót  Geologiczno-
Wiertniczych. 
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